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Nie pojednanie, lecz przełamanie trudności 
Mowa premjera Prystora, wygłoszo- 

na na jubileuszowem posiedzeniu w Se- 

nacie, była mową rolniczą. Mieliśmy rzą- 

dy, reprezentujące interesy konsumen- 

tów, p. Prystor nie tracąc kontaktu, ani 

zrozumienia dla interesów innych grup 

ludności, powiedział jednak, że rolnic- 

two jako zajęcie zawodowe 70% ogółu 

ludności naszego państwa, musi zajmo- 

wać centralne miejsce. Ze strony premje- 

ra Prystora nie są to zresztą czcze sło- 

wa. Szereg ustaw i dekretów, przepro- 

wadzonych przez ten rząd, do ustawy 

konwersyjnej włącznie, wskazuje na na - 

lepsze intencje przyjścia z pomocą rol- 

nictwu. Może t e reformy są niedosta- 
teczne, może czasami spóźnione, może 

za mało radykalne, może w niejednen! 

wadliwe. Ale nie sposób jest oczy zamy- 

kać na trudności, które się piętrzą i któ- 

re dla nich trzeba przełamywać. Mowa 

premjera Prystora była także aktem od- 

wagi cywilnej, skoro w sposób tak wy- 

raźny postawił kwestję reformy systemu 

świadczeń socjalnych. 

W ostatnich czasach, głównie w 
związku z mową pułk. Sławka na zjeż- 

dzie legjonistów, mówiło się dużo o „po- 

jednaniu*. Wymieniało się nawet kan ly- 

datów na premjera pojednawczych, nie 

którzy szli tak daleko, że ze znacza: 

cym uśmiechem przypominali, że proi. 

Bartel nie tak dawno otrzymał najwyż- 

sze odznaczenie osobiste, jakie Polska 

dać może. Istotnie prof. Bartel jest zaw- 

sze równie skłonny do akcji pojednaw- 

czej, jak do roli pogromcy parlamentu. 

Ale też należy sobie postawić pytanie, 

czego Polska w danej chwili potrzebuje, 
cży naprawdę Śni> ici potrzeb można o- 
kreślić syntetycznie wyrazem „pojedna- 

nie“, czy też, jak to piszemy w nagłów- 

ku tego artykułu, słowem odpowiednizj - 

szem będzie tu „przełamanie trudności”, 

albo jeszcze wyraźniej: „niezbędność ra- 

dykalnych, daleko idących reform"? 

Oczywiście, mogą być w życiu 

państw takie momenty, kiedy „pojedna- 
nie* jest zadaniem najważniejszem, naj- 

bardziej istotnem. Pojednanie cesarza Mi 

kołaja z Dumą, Austrji z jej iudami były 

dla tych państw kwestjami arcywaźnenii 

w dniach sierpniowych 1914 r. Nie wiet: 

czy wybieramy dobry przykład, ale wy- 

daje się nam, że w ostatnim roku pano- 

wania Alfonsa XIII także wyraz „pojed- 

nanie'* stanowił centralną kwestję w po- 

lityce. Primo de Rivera nie doczekał się 

kryzysu europejskiego, a Hiszpanię u- 

porządkował bardzo. Wzrost sił partyj 

opozycyjnych płynął ze źródeł ideolo- 

gicznych, ze swoistych cech tego naro- 

du, rozmiłowanego w polityce, jak w 

walce byków. Król był świadkiem roz- 

szerzania się hasła republikańskiego na 

coraz to bardziej liczne stronnictwa, któ- 

re rosły na siłach, jak wodą wzbierają 
potoki górskie po deszczu. Zadaniem 
najważniejszeni, które mu się narzucało. 

było „pojednać* się z temi partjami 
przed tem, aż mu do reszty zabiorą po- 
pularność i znaczenie w kraju. 

Nic podobnego nie mamy w Polsce. 
Nie mamy się przedewszystkiem z kim 
jednać. Nasze stronnictwa opozycyjne 
nietylko nie wzbierają siłami, lecz chu- 

derlawieją, marnieją, mizernieją. Żał pa- 
trzeć na tego biednego histeryka Ryba:- 
skiego w Sejmie, Daszyński już nie przy- 
jeżdża. Stronnictwa opozycyjne używają 
metod coraz mniej poważnych. lch kry- 

ryka rządu nawet traci wszelką rzecze - 
wość. Po wszystkiem widać, że tracą 

wszelkie oparcie wśród społeczeństw. 
Nie wiem, czy jest jaki dziennikarz swój, 
czy obcy, któryby gotów był utrzymywać 
że „partje opozycyjne rosną w sile*, Ta- 
kie twierdzenie nie miałoby nic wspólne.- 
go z objektywizmem i _ bezstronnością. 

Odróżniam jednak „partje opozycyj - 
ne' od „nastrojów opozycyjnych". Te 

istotnie istnieją. Mnóstwo jest powodów 

do niezadowolenia, ponieważ wszystkicn 

stan gospodarczy jest bardzo ciężki. Ale 
czy te powody dadzą Się usunąć prz.z 
mianowanie „pojednawczego“  premį>- 

ra? — Oczywiście, że nie. Tu nie 0 žad- 

ne pojednanie, lecz o trudności chodzi. 

Reformy zaś wtedy właśnie są rze- 
czywiste i realne, kiedy się ich nie tą- 

    

czy z ideą pojednania. Albo trzeba ludzi 

godzić, albo coś robić. Każda skuteczra 

reforma ma to do siebie, że łatwo zarzu- 

cić jej jednostronność, można uważać 

nawet za pewnik, że im pożyteczniejsza 

jest reforma, tem narazie większy i 

głośniejszy wywołuje krzyk oburzenia, 

tem łatwiej ją krytykować. Rządy „po- 

jednawcze' to są rządy odpowiedniej 

dla czasów bez kryzysu. Wyobraźmy so- 

bie chociażby, jak łatwo jest krytyko- 

wać i oprotestowywać te reformy, ktl- 

rych Polska najwięcej potrzebuje: 

  

1) Reformę podatków 

i samorządowych. 
państwowych 

2) Reformę ubezpieczeń  socjalnyc”, 

jakkolwiek nie w sensie pozbawiaria 

klas pracujących zapomóg, a w sen- 

sie komasacji wszystkich urzędów teg. 
typu, kto wie, może razem nawet-z ubez- 

pieczeniami rzeczowemi, np. z państwo- 

wym monopolem ubezpieczeń od ognia. 

O tej reformie oddawna się mówi, 

względnie pomału ją przeprowadza. 

3) Reiormę naszej polityki zagranicz - 
nej. Inercyjna polityka min. Zaleskiego 
w swej szkodliwości dorównywała bo- 

daj poziomowi popularności i 
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Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administ 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

osobistej, jaką cieszył się ten minister u 

nas, a zwłaszcza zagranicą. 

Nie ludzi pojednawczych, lecz ene:- 

gicznych nam potrzeba. Energja, a cha- 

rakter pojednawczy są to cechy, które 

rzadko chodzą razem. 

Zresztą sądzę, że pogłoski o pojed- 

naniu przycichną po tej drugiej mowie, 

o której obok mowy  premjera Prystora 

chcieliśmy wspomnieć. Pułk. Sławek, 

mówiąc na klubie BB, powiedział: 

„Ja ręki do opozycji, do demago- 
gów i szkodników nie wyciągałem i 
wyciągać jej nigdy nie będę. Przemawia - 
łem do legjonistów". 
Powiedział także: 

„Opozycja obwozi po całym kraju swoją 

krytykę, przemyśliwa te czy inne manewry ,po- 

suniecia, ataki na rząd, grożąc, że go obaii. 

Ani tych gróżb, ani tej krytyki, ani wogóle o- 
pozycji nie potrzebujemy brać zbyt poważnie 

do serca. Pokrzyczą i przekonają się że na 
nie się to nie przydaje i może jeszcze bar- 

dziej zrozumieją bezpłodność swojego działa- 

nia i bezcelowość swego istnienia". 

Chyba wyraźnie. Nie wynika stąd, 

aby pułk. Sławek miał nastrój wobec o- 

pozycji tak tkliwy, jak się jej wydawało. 

Raczej przeciwnie, widać, że go nie iest 

tej opozycji w stanie zasmucić nawet 

sympatj: chrypka. Cat. 

        

PRZEDSTAWICIEL 
1 RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Skiep „Jedność 
LiDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa —- Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

      

PARYŻ PAT. — Deputowany Chau- 
temps „socjalny radykał, któremu prezy- 
dent Lebrun powierzył misję tworzenia 
rządu, prowadził wczoraj rozmowy z 
przedstawicielami parlamentu. 

Pertraktacje dotyczące zarówno u- 
tworzenia większości parlamentarnej, ja- 
ko też spraw budżetowych prowadzone 
były w jak najlepszej atmosferze. Trud- 

  

STWA: 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. ž 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 4 
PINSK — Księgarnia Polska i В 

POSTAWY — Ksiegarnia Po! 

    

STOLPCE — Ksiegarria T-w3 „Ruch“ 3 
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aukoms zrezygnował, gabinet formuje Paul Boncor 
ności wyłoniły się z chwilą gdy była we 
wa o najważniejszej obecnie sprawie 
długów zagranicznych, od której rozwa- 
żań Chautemps uzależnił objęcie stanowi 
ska szefa rządu francuskiego. 

Wbrew wysiłkom pogodzenia przyję- 
tych tez okazało się niemożliwe i w tych 
warunkach Chautemps nie chcąc porzu 
cać wspólnoty ideowej z Herriotem po- 

  

WOJEWODA BECZKOWICZ POSŁEM W RYDZE 
WARSZAWA (tel. własny). — We- 

dług krążących pogłosek p. Zygmunt 

Beczkowicz, wcejewoda wileński, ma ob- 

ąć opróżnione po p. Mirosławie Arci- 

szewskim stanowisko posła w Rydze.—- 

Jak wiadomo, p. Arciszewski przeniesio - 

МАН УС cię z pozycji Pap 
BERLIN. PAT. — Gabinet Rzeszy od- 

był wczoraj dwugodzinne posiedzenie, na 
którem postanowiono uchylić szereg zarzą- 
dzeń dekretowych w sprawie zwalczania 
terroru politycznego, zaprowadzenia sądów 
doraźnych oraz w sprawie ograniczeń pra- 

Doraźnym 
  

  

Proces © napad na urząd pocztowy w Gródku i mord posła Hołówki 
LWÓW PAT. — W dniu dzisiejszytn 

rozpoczął się przed sądem doraźnym 
wielki proces przeciwko 4 członkom or- 
ganizacji ukraińskich nacjonalistów, a 
mianowicie przeciwko Wasylowi Biłasc- 
wi, Dymitrowi Danyłyszynowi, Marjano- 
wi - Mirosławowi Żurakowskiemu i Ze- 
nonowi Kossakowi. 

Sala sądowa wypełniona była зтсле!- 
nie publicznością, wśród której znajdowa 
ło się wielu przedstawicieli sądownictwa, 
władz administracyjnych i wojskowych. 

Na ławie prasowej zasiadło około 30 
korespondentów pism miejscowych i za 
miejscowych. 

Rozprawa rozpoczęła się o godz. 9. 
Trybunał składa się z sędziego przewod 
niczącego Jagodzińskiego oraz wotantów 
sędziów Dworzaka i Michalego,. Odczy 
tano akt oskarżenia, który obejmuje 13 
stron pisma maszynowego. 

ZEZNANIE BIŁASĄ 

Jako pierwszy zeznawał oskarżony 
Biłas lat 22, były subjekt z Tru- 
skawca. Biłas naogół zgodnie z aktem 
oskarżenia oświadcza, że przez nieznane 
go mu z nazwiska osobnika, co do kió- 
rego miał pewność, że jest jednym z 
przywódców O.U.N. otrzymał w Droho- 
byczu polecenie udania się wraz z oskar 
žonym Danyłyszynem do Lwowa, gdzie 
otrzyma dalsze rozkazy. Oskarżony przy 
był na umówione miejsce przed Politex 
nika, skąd zaprowadzony został przez 
nieznanego mu osobnika, z którym u: 
przednio zamienił hasło, do mieszkania 
jednego z przywódców organizacji, gdzie 
otrzymał wraz z innymi to szami 
polecenie udania się piechotą w kierunku 
Gródka Jagiellońskiego, tam też otrzymał 
broń. 

Następnie oskarżony, wraz z towarzy 
szem natknął się w lesistej miejscowości 
na inną grupę członków organizacji i 

tam też otrzymali polecenie napadu na 

pocztę w Gródku Jagiellońskim w celu 
zrabowania pieniędzy. Oskarżony nie 
podaje nazwisk przywódców organizacji, 
twierdząc, że ich nie zna. Podczas napa- 
du na urząd pocztowy oskarżony, — jak 
twierdzi — nie użył broni. Po dokonaniu 
napadu cała grupa zbiegła i w lesie rcz 
dzieliła się na 2 części, z których jedna 
miała udać się do Lwowa, a oskarżony 
wraz z Danyłyszynem udał się do stacji 
Glinna Nawarja, skąd pociągiem udać 
się mieli do Drohobycza. Zatrzymani 
przez przod. Kojaka i post. Długowskie 
go, rzucili się do ucieczki, przyczem nie 
oskarżony, lecz Danyłyszyn strzelić miał 
dwukrotnie, zabijając przod. Kojaka i 
raniąc Długowskiego. 

W dalszym ciągu zeznań oskarżony 
przedstawia ucieczkę swą z Danyłyszy- 
nem oraz przychwycenie ich przez lud- 
ność wiejską, przyczem _ twierdzi, „že 
strzały rewolwerowe dane były na po- 
strach, nie zaś w kierunku ludności. 

BIŁAS WYPIERA SIĘ UDZIAŁU 
W MORDERSTWIE Ś. P. HOŁÓWK! 

Zkolei przewodniczący przystąpił do 
przesłuchiwania tego samego oskarżone- 

go Biłasa w sprawie współudzia 
łu w morderstwie ś. p. posła Tadeusza 
Hołówki. Sprawę tę, jak wiadomo, sąd 
zamierza włączyć w ramy obecnej roz- 
prawy doraźnej. Mianowicie oskarżony 
Biłas zeznał w śledztwie, że brał czynny 
udział w zamachu morderczym na Hołów 
kę. Podczas dzisiejszej rozprawy na za- 
pytanie przewodniczącego w tej sprawie, 
oskarżony stanowczo zaprzeczył, jakoby 
miał coś wspólnego ze sprawą zamordo- 
wania Hołówki. 

Zeznania w tej sprawie w śledztwie 
złożył w tym celu, aby śledztwo i ca- 
łą sprawę odwlec i z powodu upływu 
czasu przewidzianego @а kompetencii 
sądu doraźnego odpowiadać przed są- 
dem przysięgłych. Obecnie zaś na rozpra 
wie głównej oskarżony nazywa swe po- 
przednie zeznania, złożone w śledztwie, 
fantazją i wymysłem. 

Prokurator zadaje oskarżonemu pyta- 
nie, skąd znał szczegóły zamachu na Ho- 
łówkę, które w śledztwie obszernie przed 
stawił. 

Oskarżony oświadcza, że wszystkie 
szczegóły napadu na Hołówkę podał na 
podstawie lektury dzienników, w których 
położenie i rozkład willi i inne szcze- 
góły zbrodni były obszernie podawane. 

W chwili, gdy prokurator zadaje py- 
tanie, skąd Bilas znał szczegóły i dla- 
czego zeznał, że znajomego swego portie 
ra willi wypytywał o szczegóły trybu 
życia š. p. Hołówki, oskarżony mdieje i 
dopiero po kilkunastu minutach mógł od 
powiadać dalej. Od tej chwili oskarżony 
który dawał poprzednio odpowiedzi sta- 
mowcze, załamuje się i staje się roztarg 
niony. 

Obrońca oskarżonego adw. Staropol- 
skij stawia wniosek o wyłączenie sprawy 
morderstwa Hołówki z obecnej rozprawy 
gdyż nie jest przygotowany do skutecz- 
nej obrony, nie przestudjowawszy szcze” 
gółów podanych przez oskarżonych z fak 
tycznym przebiegiem zbrodni. 

ŻURAKOWSKI PRZYZNAJE SIĘ 
DO WINY 

Zkolei zeznawał oskarżony Ż u r a- 
kowski lat 29, właściciel sklepiku 
w Pasiecznej koło Stanisławowa.. Żura 
kowski zeznaje nerwowo i wikła się w 
szczegółach, a wielu rzeczy nie pamięta. 
Oświadcza on, że został wciągnięty do 
napadu przez nieznanych mu bliżej przy 
wódców organizacji, że podczas uapadi: 
na pocztę w Gródku Jagiellońskim miał 
za zadanie tylko pilnowanie, by nikt nie 
wszedł na korytarz i ewentualne terory- 
zowanie opornych, jednakże żadnych 
strzałów nie dał, co podkreśla ze stanow 
czością. Twierdzi dalej, że chory jest 
na serce, wskutek czego ma często pal- 
pitacje i doznaje ogólnego rozstroju, co 
miało również miejsce podczas napadu. 
Podaje również, że nigdy dotąd nie-strze 
lał z rewolweru. Oskarżony podaje szcze 
góły naogół zgodne z aktem oskarżenia i 
podkreśla, że wciągnięty został do akcji 
przez zakonspirowanych przywódców. 

DANYŁYSZYN ODMAWIA ZEZNAŃ 

Następnie na salę wprowadzono 5- 
skarzżonego Danyłyszyna, 

który przybywszy przed trybunał, oświad 
czył, „odmawiam wszelkich zeznań'.— 
Oskarżony nie chciał podać swego na- 
zwiska i uparcie milczał. Oskarżony od 
mówił nawet złożenia podpisu pod 
protokułem śledztwa. Wobec powyższe- 
go przewodniczący odczytuje zeznania 
Danyłyszyna z odnośnych ustępów aktu 
oskarżenia, jednak i teraz oskarżoay 
milczy. 

Zkołei przesłuchiwano byłego studen 
taprawa Zenona Kosaka z 
D*ułŁubycza ,który oskarżony jest o na- 
mawianie Lanytyszyna i Biłasa de na- 
palu na poczię. Oskarżony uparcie ża- 
przecza, żeby kogokolwiek do rabunku 
namawiał. Biłasa zna tylko z widzenia. 

Obrona stawia wniosek o wyłączenie 
sprawy Kosaka z obecnego procesu do- 
raźnego. 

Wszyscy «+karženi zeznawali w języ 
ku ukraińskim, obrońcy - Ukraińcy rów- 
nież stawiali pytania i wnioski w języ 
ku ukraińskim. Trybunał i prokurator 
przemawiali w języku polskim. 

Oskarżony Biłas i Żurakowski przy- 
znali się do winy, natomiast oskarżony 
Kosak do winy się nie poczuwa. | 

Rozprawa trwała do godz. 15-ej, po- 

czem nastąpiła dwugodzinna przerwa. 

Gmach sądu ochraniany jest przez 

policję. 

LWÓW PAT. — W dalszym ciągu rozpra- 
wy, którą wznowiono e godzinie 17, przewod- 

niczący na wstępie utwierdza się w przekona 
miu, zapytując oskarżonego Biłasa, czy Uanyły 
szyn jest istotnie tym, który razem z nim brał 
udział w napadzie, ponieważ — jak oświadcza, 
wskazując na Danyłyszyna — ten pan nie chce 
ze mną wogóle mówić”. Oskarżony Biłąs odpo 
wiedział, że Danyłyszyn jest jego wujem, że 
zna go dobrze, i stanowczo twierdzi, że wraz 
z nim dokonał napadu. 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW 

Następnie przewodniczący zamknął przesłu- 

chiwanie oskarżonych i otworzył postępowanie 
dowędowe wzywając  przedewszystkiem Św. 
Marszalika, naczelnika Urzędu Pocztowego w 
Gródku Jagieltońskim. Świadek ten opisuje: prze 
bieg zamachu. Świadek stwierdza m. in. że u- 
rząd pocztowy w Gródku miał do swej dyspo 
zycji dwa rewolwery, z których jeden powi- 
nien znajdować się w posiadaniu kasjera, dru 
gi zaś — urzędnika, pełniącego służbę nocną. 
Gdzie się te rewolwery znajdowały w czasie 
napadu i czy który z urzędników zrobił z nich 
użytek — nie wie. 3 

Następnie zeznawał św. Tomkow, lat 46, 
kontroler pocztowy. jeden z bandytów z ima- 
ską na twarzy, kazał mu podczas rabunku pie 
niędzy, położyć się na ziemi, pilnując, by się 
nie ruszał. Gdy po wyjściu napastników chciał 
teleionować o pomoc okazało się, że połącze- 
nie telefoniczne było przerwane. к 

Następny Świadek Grabiński, lat 33, apli- 
kant adwokacki, w chwili napadu nadawał li- 
sty w budynku pocztowym. 

W krytycznym momencie napadło na niego 
3 napastników, z których jeden zaczął strze- 
lać. Grabiński został lekko ranny w nogę. — 
Św. Sztombrowski, lat 18, uczeń seminarium, 
zeznaje, że 30 listopada gdy wysiadł na stacji 
kolejowe; w Gródku ujrzał 2 osobników. — 
jednym z nich rozpoznał znanego mu z Gród- 
ka akademika Kuspisza. Z pośród oskarżonych 
nie poznaje nikogo. 

$św. Mathauser, urzędnik sądowy, również 
nie poznaje wśród oskarżonych nikogo.. 

Św. listonosz Kałużny, lat 48, podczas na- 
padu sortował pieniądze, usłyszawszy strzały 
uciekł do biura naczelnika urzędu wraz z Kon- 
trolerem Steblewskim, zamknął drzwi za sobą 
i usiłował połączyć się z komisarjatem policji. 
Jednak połączenie było przerwane. 

Zeznawali wreszcie św. Paczok, który w 

ny został do Bukaresztu. W każdym ra- 

zie uchodzi za rzecz pewną, że woj. 

Beczkowicz w najbliższym czasie Opu- 

ści Wilno. jako jego następcę w woje- 

wództwie wileńskiem, wymieniają w pie” 

wszym rzędzie gen. Pasławskiego. 

  

sowych. Zachowane w mocy postanowie- 
mia ujęte będą w nowym dekrecie pod na- 
mego”, którego ogłoszenie nastąpi w pierw- 
szych dniach przyszłego tygodnia. Dekret 
ten: zawierać będzie pozatem szereg posta- 
nowień zawartych w dotychczasowej usta- 
wie o ochronie republiki, Ważność tej usta- 
wy upływa z końcem r. b. i nie będzie 
przedłużona. Zachowane być mają posta- 
nowienia, dotyczące ochrony prezydenta 

Rzeszy, przyczem kary za wykroczenia w 

tym względzie ulegną zaostrzeniu. 
Dalej przewidziana jest między innemi 

ochrona ustroju państwa i barw państwo- 
wych. Przewidziane jest wydanie obostrzo 

nych zarządzeń represyjnych na wypadek 
nowych zaburzeń. 

(Oo się tyczy postanowień, zakazujących 
byłemu cesarzowi Wilhelmowi powrotu do 
Niemiec, . to — jak stwierdza komunikat 
biura Conti — skreślenie ich nie może o- 
'becnie nastąpić, gdyż nie weszły one wca- 
le do ustawy o ochronie republiki i wogóle 
nie istnieją od marca 1930 r., ponieważ dla 

ich przeprowadzenia w Reichstagu nie 
zdołano wówczas zebrać wymaganej więk- 
szości dwóch trzecich głosów. 

E oo 

Nowy spisek antyrzą- 
dowy w Argentynie 
BUENOS AIRES. PAT. — W związku 

z wybuchem bomby, wy włołanym przez nie 
ostrożmość, policja natrafiła na skład 
bomb w mieszkaniu pewnego zwolennika 
byłego prezydenta Republiki Argentyń- 
skiej Irygoyena, władze stwierdziły rozga- 

lęziony spisek antyrządowy. 
Plan spiskowców przewidywał uwięzie- 

mie obecnego prezydenta „Justo, zajęcie gma 
chów publicznych i steroryzowanie ludno- 
ści i władz zapomocą wybuchów bombo- 
wych. Spiskowcy posiadali całe składy po- 
ciskow. 

(Przewodniczący spisku były prezylent 
Irygoyen i Alvear zostali aresztowani wraz 
z innymi 15 wybitniejįszymi spiskowcam:. 
Będą oni deportowani. 

Kongres, który zbiera się jutro, ma wy- 
dać nadzwyczajne zarządzenia. W pierw- 
szym zaś rzędzie ogłosi: stan oblężenia. Pod- 
czas rewizji polieja znalazła u spiskowców 
przeszło tysiąc bomb. 

W kilku miastach doszło do rozruchów. 
prędko zresztą stłumonych przez policję. 
Zajścia te były spowodowane przez zamy- 
kanie biur stronnictw radykalnych. 

Z miarodajnych kół informują, że re- 
wolucja miała wybuchnąć dziś wieczorem, 
przyczem powstańcy mieli przedewszyst- 
kiem opanować gmach Min. Wojny i Pre- 
fektury Policji. 

BUENOS AIRES. PAT. — Były prezy- 
dent republiki Irigoyen został uwięziony 
na wyspie Mortin Gracia. Wśród areszto- 
wanych, którzy znajdują się na pokładzie 
krążownika „Vintininci de May”, znajduja 
się przywódcy radykałów. Powstanie było 
przewidziane na dzień 30 grudnia i mialo 
objąć wszystkie prowincje. W całym kraju 
panuje spokój. 

BUENOS AIRES. PAT. — Mieszkańcy 
domu, w którym nastąpiła eksplozja bom- 

by, co przyczyniło się do ujawnienia spi- 
sku, zbiegli, pozostawiająe przez zapomnie 
mie listę z nazwiskami przeszło 60 spis- 

kowcėw. Na podstawie tej listy policja do- 
ikonała niezwłocznie aresztowań. Mimister 
wojny oświadczył, że armja wogóle nie 
była zamieszana w przygotowywany spi- 
sek. Policja konna ma jednej z głównych 
arteryj miasta rozprószyła tłum manifes- 
tantów. 

dniu napadu spotkał na dworcu dwóch osobni- 
ków w czapkach akademickich, oraz św. Kata 
rzyna Żuk, która w chwili napadu znajdowała 
się wewnątrz budynku. Zobaczyła ona 3-ch — 
jak mówi — akademików, widziała, jak weszli 
do urzędu przez główne wejście i boczne— 
Później słyszała strzelaninę i krzyki. Po napa 
dzie widziała 8 osobników, uciekających przez 
parkan na pole. Wśród oskarżonych poznaje 
Biłasa i Danyłyszyna. 

Na tem przewodniczący przerwał rozprawę 
odraczając ją do godziny 10 dnia 18 grudnia. 

SŁONIM — Księgarnia Į. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjac k 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ut. 3 Maja 5. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

   Mickiewicza 10. 

£ Oświaty, 

    

—- Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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stanowił zrezygnować z utworzenia gabi 
netu. 

Późnym wieczorem byli przyjęci przez 
prezydenta republiki Herriot wraz z Paul 
Boncourem, którzy udzielili informacyj 
dotyczących rokować ze Stanami Zjed- 
noczonemi. Opuszczając o północy sie- 
dzibę prezydenta , Paul - Boncour о- 
wiadczył, że prezydent zaproponował m1 
utworzenie nowego rządu. 

Prasa podkreśla wielki autorytet Bon- 
coura na terenie międzynarodowym, wy 
rażając nadzieję, że doprowadzi on do 
prędkiego rozwiązania kryzysu, tem - 
bardziej, że konieczność przyjęcia przez 
ciało ustawodawcze budżetu czyni nie- 
zbędnem jaknajprędzej zakończenie prze 
silenia. 

PARYŻ PAT. — Paul - Boncour, któ 
ry rozpoczął dziś rano rozmowy z przed 
stawicielami stronnictw, badając możk- 
wość stworzenia rządu, konferował z 
Chautemps, socjalistą niezależnym Fro- 
tem i Renaudelem. 

PARYŻ PAT. — O godzinie 18,15 о- 
puścił pałac Elizejski oświadczając ocze 
kującym go dziennikarzom, że socjaliści 
domagają się sprecyzowania programu 
jaki zamierza zrealizować, obejmując 
rząd. Ze swej strony Paul - Boncow 
mógł im tylko zaofiarować lojalną i 
szczerą współpracę w rządzie, nie mogąc 
jednak dostarczyć żadnych ściślejszych 
iniormacyj co do przyszłych planów rzą 
du i dodając, że jest zmuszony wziąć 
pod uwagę również dobrobyt skarbu 
irancuskiego. 

W kuluarach Izby zapewniają, że 
grupa socjalistyczna wypowie się prze- 
ciwko zwołaniu Naczelnej Rady partji w 
dniu jutrzejszym, ponieważ program rzą 
du, przedstawiony przez Paul - Boncou- 
ra w prezydjum grupy parlamentarnej, 
nie pozwala socjalistom wziąć udziału w 
przyszłym gabinecie. Obecnie pozostają 
więc dwie możliwości: albo Paul - Bon- 
cour ograniczy się do zażądania od so- 
cjalistów popierania jego gabinetu, albo 
zrzeknie się misji stworzenia nowego 
rządu. Decyzję swą zakomunikuje Paul- 
Boncour jeszcze dzisiaj podczas powtó:- 
nej rozmowy z prezydentem. 

Jak informują, w expose, wygłoszo- 
nem wobec prezydjum frakcji socjalisty- 
cznej, Paul - Borcour oświadczył, że u- 
chwała Izby w sprawie długów amery- 
kańskich jest wiążącą również dla przy- 
szłego rządu, lecz że należy prowadzić w 
dalszym ciągu rokowania ze Stanami 
Zjednoczonemi. 
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ELEGRAMY 
PRACE KOMISYJ SEJMOWYCH 
WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komi- 

sja administracyjna pod przewodnictwem 
wicemarszałka Polakiewicza prowadziła w 

dniu 17 bm. dalsze obrady nad projektem 
ustawy o częściowej zmianie ustroju tery- 
torjalnego. 

Żywą dyskusję wywołał art. 10, doty- 

czący ordynacji wyborczej do rad gminnych 

  

WIAIRSZA/WIA. PAT. — Komisja budże- 
towa Sejmu od rzewodnietwem posła Byr- 
ki prowadziła w sobotę dalszą dyskusję 
nad budżetem Prezydjum Rady Ministrów. 

W głosowaniu odrzucono wniosek Bitt- 
nera o skreślenie funduszu dyspozycyjne- 
go i przyjęto wniosek referenta, a tem sa- 

mem zakończono drugie czytanie budżetu 
Prezydjum Rady Ministrów. Następne po- 
siedzenie komisji we wtorek o godzinie 11 
przed południem. Na porządku obrad bud- 
żet MSZ. — We środę wejdzie pod obrady 
budżet Ministerstwa. Sprawiedliwości, 

BEZROBOCIE 

WARSZAWA. PAT. — Według danych 
statystycznych, liczba bezrobotnych, zareje- 
strowanych w PUIPIP., wynosiła w dniu 10 
grudnia b. r. na terenie całego państwa 
187.677 osób, co stanowi wzrost w stosunku 
do tygodnia poprzedniego o 10.218 osób. 

ZGON SENJORA ŁUŻYCZAN 

LIPSK. PAT. — W Radeborku na Gór- 
nych Łużycach zmarł w 75-tym roku życia 
zasłużony semjor narodowego ruchu łużyc- 
kiego, ceniony powszechnie ksiądz pro- 
boszcz Framciszek Comak. 

Zgon ks. Comaka jest poza niedawną 
śmiercią profesora Muki dotkliwą stratą 
dla narodu Łużyckiego, któremu w ostat- 
nich kilku latach ubył szereg dzielnych i 
zasłużonych jednostek. Pogrzeb dzielnego 
obrońcy ludu Łużyckiego, który mimo prze 
śladowań niemieckich niezachwianie i do 
końca trwał ma swem stanowisku, był po- 
tężną manifestacją całej ludności. Łużyc- 

W Oi EE 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — Dziś w trzecim 

dniu ciągnienia II klasy 26 Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane pa- 
dły na numery losów: 

50 tysięcy zł. — ma Nr. 120.932, po 15 

tysięcy «zł. wygrały numery: 30.143 i 
55.619. Wygrana 2 tysiące zł. padła na nu- 
mer 141.208.



        

SILVA RERUM 
Kurjer Poranny (347) porusza spawę 

i dražliwą dla wielu osób i stale aktu- 
alną: sprawę bezpłatnych biletów tea- 
tralnych, z których wszyscy tak lubią 
kcizystać. 

Wiadomo jaką piagą wszystkich teatrów 
— na całej kuli ziemskiej! — są... „kartkowi- 
czę”, t. zw. „darmocha* czyli ci; którzy uwa- 
żają kupienie biletu do tęatru za rzecz zgoła 
dia siebie niedopuszczalną, aczkolwiek nieczad 
ku para rękawiczek, lub Lc-ubonierka, kuow -e 
sper jainie „na premierę“ i Gsztują znaczme dn 
żej, anizeli najdroższy biłet. 

Skąd się wziął tea zwyc-: j, doprowa.izają- 
cy do rozpaczy, a nie" zdy 1 do ruiny «dyrek- 
toróv' teatrów? 

Za,. się tera pytanici tmezmiernie ak udi- 
nem w tej chwili w Paryżu (gdzie dyrektorzy 
oglesili wojnę nieubładaną „kartkowiczom“) 
pewien badacz obyczajów paryskich. 

Okazuje się, že ten — tak dziś rozpow- 
szechmny zwyczaj — datuje się już od czu 
sė« Moljera, który walczył z nim na: de i 
bezskuciecznie. 

Laie howiem *aiegorje 
wały naówczas do prawa płatnego uczę- 
szczania do teatru; muszkieterzy, krolewska 
straż przyboczna, zresztą wogóle wszyscy woj- 
skowi, paziowie, — a nawet lokaje, hajducy i 
garderobiane wielkich dworzan i dam. 

Już za czasów Moljera, człowiek, który sta 
wał przy kasie teatralnej, degradował siebie do 
poziomu zwykiego, pospolitego człowieka. Mo- 
że dłatego zachował się do dziś mało zaszczyt- 
ny przydomek „cochon łe payant“, używany 
pod adresem widza, płacącego za biłet. 

Ach, dawniej było tak, jak dziś!.. A 
może nawet dawniej było lepiej, bo byt 
entuzjazm dla sztuki teatralnej. Copraw- 
dia, entuzjazm ten nie zawsze znajdowai 
oedpowiedi'i wyraz. 

Najgorzej miała się dyrekcja mofjerowskie- 
go teatru, kiedy grana sztuka zyskiwała wiei- 
kie powodzenie... Wtedy teatr bywał poprostu 
oblegany przez żolnierstwa i tłum uliczny, do- 
magających się bezpłatnych miejsca na galerji. 
Niejednokrotnie dochodziło do krwawych waix 
przed, teatrem. 

orja mmoljerowskiego teatru  zapisaia 
na liście ofiar takich wydarzeń nazwisko pew- 
nego biletera, który nie chciał otworzyć drzwi, 
„wiodących na galerję w dniu wystawienia „Cho 
rego z urojenia“, szturmującej „darmosze“. 

Ludwik XIV, chcąc unormować sto- 
sunki, wydał specjalny regulamin dla wi 
dzów, jednak to nie pomogło. 

Nawet Napoleon, zwycięzca w tylu 
bitwach, przegrał walkę z „darmochę”. 
no bo i sam dał gorszący przykiad: 

Za czasów Napoleona aktorzy też grywali 
przed przepeinioną widownią — natomiast w 
kasach były stale pustki. Już jako cesarz, Na- 
poleon przyobiecał, że się wreszcie skończy ten 
proceder bezpłatnego chodzenia do ieatru. 
Chcąc zainicjować akcję płacenia za bilety, 
cesarz wyznaczył za swą lożę stałą roczną 0- 
płatę w wysokości 12 tysięcy franków. Za je- 
go przykładem poszła cała generalicja i dwór.. 

Skończyło się na obietnicy. Napoleon ani 
razu nie wniósł opłaty za swą lożę. Nie zro- 
bili tego również jego generałowie. 

Paryżanie wciąż chodzili i chodzą do te- 
atru.. za A 

Paryżanie... Czy tylko oni?... Wzmian 
ka o „kartkowiczach* kończy się przy- 
kiadnem uderzeniem w pierś: 

O tem jak jest w Warszawie z „kartko- 
wiczami* — lepiej nie pisać. — Któż z nas, 
spotykających się we wszystkich warszawkich 
teatrach — jest bez winy?.. 

A jak jest w Wilnie?... 

O tem, wiele ciekav.ego mėgiby ро- 
isdzieć dyrettor M. Szpokiewicz... 

i chyba nie będziemy go piosić o 1 16 

lepiej — 1 1е!.. 

  

    

aryża: preien.lo- 

  

   

у Lector 

Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 

obok Dworca Giównegs 
poleca: cievłe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 

tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami. 

Bezpłafty pani — Ceny niskie 
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PUDER DLA 
PIĘKNEJ PANI 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, 
usiłujących pudry o łudząco podobnych opa 
kowaniach i. nazwach sprzedawać zamiast o- 
ryginalnego pudru FORVIL. 
Oryginalny puder „FORVIŁ* posiada napis na 
denku „POUDRE FORVIL*. Polecamy wszech- 
światowej sławy wody kolońskie i perfumy 5 

Fleurs Forvil oraz inne zapachy. 

  

  

Przed kupnem 

i sprzętu 

szeregu lat 

narty Li i Į“ 
fabryki 99 19NOD! 

CENY NISKIE, duży wybór nart (od 10 zł.) 

a 

Nart narciarskiego 

z wycobami no- 
wopowstałych 

są pierwszorzędnej jakości tak co do facho- 

wego doboru odpowiedniego drzewai usłojenia 

i sanek sportowych w sklepie fabrycznym 

ul. Ś-sto Jańska 2, tel. 7-41 

należy porównać wyroby fabryki 

wytwórni i prze- 

jak i precyzyjnego wykonania giętych na 

oraz w Spółce Myśliwskie] 

LIU 66 prodakującej od 

99 konać się, że 

formach żelaznych 

ui. Wileńska 10. 
  

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzue spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6     Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

Zwiększa wagę ciała, pobudza apetyt, wzmac- 
nia ogólnie. Zawierający czynniki witaminowe. 

  

magistra A. BUKOWSKIEGO 

Wystrzegać się bezwartościowych namiastek i 

naśladownictw. 

„Наё dobrych zwyczajów akademickich" 
Projekt nowej ustawy o szkołach aka- 

demickich, poruszył całe społeczeństwo 
i zrodził już bardzo pokaźną iłościowo 
i wartościową literaturę. Przytłaczają - 
ca większość autorów potraktowała pro- 
jekt, jako zamach na autonomję uniwer- 
sytecką, i w sposób zdecydowany sta- 
nęła w jej obronie, Rozległy się głosy, 
wskazujące, iż wyraz „autonomja“ nie 
jest Ścisły, bo chodzi o zwykły, ustalo- 
ny od wieków, samorząd, którego pozba- 
wienie uniwersytetów mogłoby mieć fa- 
talne następstwa dla całej nauki polskiej. 

Roztrząsano więc przedewszystkiem 
zagadnienia prawne, związane z ustro- 
jem samorządu akademickiego, powoły- 
wano się na świetne tradycje uniwersy- 
tetów wogóle, polskich zaś w szczegól- 
ności, odtwarzano dzieje niezależnej my- 
śli naukowej w Europie. 

Zastanawiano się wreszcie i nad za- 
gadnieniem stosunku profesorów do aka- 
demików, czyli nad stroną wychowaw- 
czą studjów uniwersytetów. 

Wypowiedziały się wszystkie polskie 
środowiska uniwersyteckie (najenergicz- 
niej i najwszechstronniej — Kraków) 
i tylko Wilno, poza głosem p. senatora 
prof. B. Rydzewskiego, nie zdobyło się 
do ostatniej chwili na szersze omówienie 
tak poważnej, zasadniczej i aktualnej 
kwcstji, jaką jest zagadnienie ustroju 
wewnętrznego szkół akademickich. 

Dziś to milczenie Wilna przerwał 
prof. dr. ]an Wilczyński, który wystąpił 
z książką p.t. „O dobrych zwyczajach 
akademickich i potrzebie ich chowania 
w Polsce“.*) 

Рго!. J. Wilczyński podszedł do aktu- 

*) Prof. dr. Jan Wilczyński. O dobrych 

zwyczajach akdemickich i potrzebie ich cho- 

wania w Polsce. Wilno, 1932, str. 93, księgar- 
nia Kazimierza Rutskiego. 

alnego zagadnienia w sposób oryginalny 
i dotychczas należycie nie wyzyskany 
jeszcze, a mianowicie potraktował samo- 
rząd uniwersytecki, jako ramy, w które 
po wielowiekowem doświadczeniu zosta- 
io ujęte życie akademickie, będące prze- 
dewszystkiem wyrazem zbiorowej etyki 
„mężów dobrych zwyczajów  akademic- 
kich“. 

Właśnie strona psychologiczna odręb 
„ności akademickich « szczególnie intere- 
suje autora, nad nią zastanawia się on 
przedewszysthiem. wykazując warunki, 
w jakich w ciągu wieków «ształtowała 
się psychika społeczeństwa akademickie- 
go (obu grup: protesorów i „studentów ) 
i jakie zmiany mogłyby zajść, gdyby 
zostały wytworzone warunki, krępujące 
lub wręcz tamujące swobodny rozwój 
norm etycznych życia uniwersyteckiego i 
niezależnego światopoglądu akademic- 
kiego. 

Ale przedewszystkiem: co to jest uni- 
wersytet? Autor mówi: 

— „śŚciślejsze określenie istoty uni- 
wersytetów i związanego z niemi Św 
topoglądu akademickiego, jak każde okre 
šlenie wogóle, musiałoby napotkać znacz 
ne trudności. Dla naszych jednak celów 
wystarczy, jeżeli ujmiemy tę rzecz w 
ten sposób, iż jest to organizacja wolnc- 
go nauczania i 1ozwoju wszystkich ga- 
łęzi wiedzy, niezależnie od jakiegoko!- 
wiek ich praktycznego znaczenia, woln: 
od wpływów politycznych, korzystająca 
z odrębnego samorządu i dopuszczając: 
zupełną wolność w nauczaniu zarówin 
dla wykładających (libertas philosophai- 
di), jak i bardzo znaczną swobodę w 
wyborze i kierunku studjów dla słucha- 
czy”. 

  

Określenie to można uznać za tralne. 
jeżeli zaś uważniej zastanowimy się nad 
niem, zobaczymy, że wydobywa ono prze 

  

    NOHEKSIĄŻNI. | 
NOWE KSIĄŻKI NA GWIAZDKĘ 

Jerzy Marlicz. Łowcy przygód. Nakł. Księ 
garni św. Wojciecha, Poznań 1932, str. 258. 

Oto książka sensacyjna! Sensacja jej kry- 
je się w samem przedsięwzięciu pisarskiem: 
autor, znakomity tłumacz powieści Curwooda, 

przedzierżgnął się w pisarza amerykańskiego. 
jest nim z pomysłu, z treści i stylu. Jest doń 
podobny, jak dwie krople wody z całego usto- 
sunkowania się do swych bohaterów. Jest na- 
prawdę Curwoodem polskim. To wejście „na 
ścieżkę” pisarską znakomitego Amerykanina 
wypływa nie z ambicji, aby mu dorównać, nie 
z przejęcia się jego utworami, lecz z potrzeby. 
Z potrzeby? Nieinaczej. Curwood napisał dwie 
powieści, mające między sobą ścisłą łączność: 
jedna z nich to „Łowcy wilków", a druga — 
„Łowcy złota”. Wskutek przedwczesnej Śmierci 
nie dokończył historji o głównych bohaterach 
ku wielkiemu strapieniu czytelników. Tę lukę 
wypełnił właśnie teraz Jerzy Marlicz. Genezę 
jej zresztą mamy w dowcipnej przedmowie do | 
jego utworu. 

Zalety „Łowców przygód” są takie same 
jak poprzednich powieści o „łŁowcach”, z 

którymi książka Marlicza stanowi trylogię. Znaj 
dujemy tu mile skreślone sylwetki młodych bo- 
naterów i grozę niebezpieczeństw od dzikich 
zwierząt, i obraz walk między mieszkańcami 
pus: i co najważniejsza węzeł dramatycz- 
ny, który cierpliwa ręka autora rozsnuwa zWwoi- 
na, lecz pewnie. Ułożona jest przytem tak zrę- 

cznie, że można ją czytąć całkiem  niezałeżnie 
od poprzednich, pióra Curwooda. 

„Łowcy przygód” przy wybitnych zaletach 

fabuły nadają się dia wszystkich i ukazują się 
w porę przed gwiazdką. 

M. W. Saeyeys. Eiekta. Nakł. 
Wojciecha. Poznań, 1932, str. 224. 

Nowością w literaturze jest obraz dwu mi- 
nierownorzędnych,  nierownoplanowych, 

niemožiiwych do pogodzenia — ku Bogui ku 

człowiekowi. „Elekta* jest tragiczną postacią, 

miotającą się między wezwaniem miłosnem ku 
Sercu Chrystusa, a powabami piękna, wcielo- 

nego w młodym Brunonie. Tragizm jej polega 

zasadniczo nie na tem, że chce miłować Bo: 

ga, a równocześnie kochać człowieka, ale na 

coraz silniejszej, rozpacziiwszej šwiadomosci, 

musi wybierać międ jedną a drugą mi- 
„ | wybrała. L k o tem powie nie 
zja, jeno sama ć tej oryginalnej, świe 

w ujęciu, pięknej w wykonaniu, pełnej po- 
ezji ducha i czaru słów najtkliwszych a папие- 
tnych — jedynej w swoim rodzaju powieści 
mistycznej. 

Siowo wstępne o Lekeux znakomicie wp:o 
wadza czytelnika w problem nowoczesnej be 
letrystyki „katolickiej. 

O. Martial Lekeux. Płomień oiiarny (May- 
gy). Nakł. Księg. św. Wojciecha, Poznań, 1932, 
str. 226. 

* Panuje powszechnie opinja, że najtrudniej- 
sze jest apostolstwo wśród dzikich, pogańskich 
ludów. Nikt nie zaprzeczy, że praca misjonar: 
ska w krajach egzotycznych należy do najcięż- 
szych. Składa się jednak na to nietylko sam 
materjał ludzki, ale jeszcze nieznajomość języ- 
ka, zabójczy klimat i brak bezpieczeństwa ży- 
cia. Gdy jednak przeczytamy karty tak gorąco 
skreślone przez franciszkanina o. Martiala Le- 
keux o „Płomieniu ofiarnym* — jego siostrze. 
apostołce, wśród rodaków Belgėw, to powyž- 
sza opinja ulegnie zachwianiu.  Najtrudniejs.i; 
bowiem rzeczą w misji jest zdobycie zaufania 
ludzkiego. | okazuje się że serce takiej robot- 
nicy fabrycznej, lub górnika, opancerzone jest 
od oddziaływania moralnego bardzo mocno. 

Maggy, ów. „Płomień ofiarny" idei Chrys 
stusowej, pokusila się 0 zdobycie twierdzy ob) 
jętności głuchej i trwałej niewiary. Lecz zw, 
cięzczynię zmogła w kwiecie wieku Setu 
choroba. 

Jak Eika Sal karty „Plomienia“? Jest 
to swego rodzaju powieść najautentyczniejsza, 
powieść — walka, powieść — pobudka. I te.a 
większą jest jej doniosłość społeczna. Talent 
naratorski autora treść jej uczynił niezwykle 
żywą, pasjonującą nawet. Nie dziw więc, że 
we Francji „Płomień ofiarny" zyskał 135 wy- 
dań, a w Polsce mimo trudnych warunków czy- 
Anictwa ukazuje się w drugiem wydaniu. 
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dewszystkiem pierwiastki wolnošci i nie- 
zależności uniwersytetów: wolne 
nauczanie, wolny rozwój wiedzy, 
niezależność od życia prakty- 
cznego, niezależność od życia 
praktycznego, niezależność od 
wpływów politycznych, wolność 
w nauczaniu swoboda w wybo- 
rze studjów.. 

Rzeczywiście: tak, a nie inaczej wy- 
glądały uniwersytety w Europie, które +: 
ciągu długich wieków były niezależnemi, 
niezłomnemi twierdzami wolne i nie- 
skrępowanej myśli ludzkiej. 

* Takie są tradycje i „naszych uniwer- 
sytetów, szczególnie zaś Jagiellońskiegi 
i Batorowego. 

Ta wolność jednak obowiązuje. Tylko 
ludzie o wielkiem poczuciu odpowie- 
dzialności o wysokim poziomie etycz- 
tym nie nadużyją wolności dla cełów po< 
ziomych i przemijających. Muszą nie- 
tylko dziś i jutro znaleźć się ludzie za- 
cni i świadomi wielkich celów, ale po- 
winna się wytworzyć atmosfera, Sprzy- 
jająca kształtowaniu się mocnych chara- 
kterów i wzniosłych dusz. 

Proi. |. Wilczyński zastanawia 
nad typem „męża dobrych zwyczz 
akademickich i odnajduje jego sylwetkę 
już w starych przysłowiach łac 
tak dobrze znanych wszystkich naukow- 
ców świata, jak dobrze jest znana mię- 
dzynarodowa pieśń, jednocząca wszyst- 

    

  

kich młodych akademików. — Gaudea- 
mus igitur!... 

„A miEchs mihicElat 0, 
sed magis-amica ve ri- 
WaS: 

Prawda nadewszystko, ponad sympa- 
tje osobiste, ponad stosunki i względy 
uboczne. Autor zdobywa się na patos, 
całkiem zresztą uzasadniony: — „Veri- 
tas — to nietylko prawda, to już wy- 
znanie wiary, cały jego światopogląd we- 
wnętrzny, przy którym będzie stał do u- 
padłego, bronił go zawzięcie jak chorą - 

    

JAK BŁYSKAWICA. | 
Tak wiadomość o niebywałej zniżce cen rozjaśnia, najbardziej przygnębiające nastroje. 

Bo oto od dzisiaj, aż do Świąt Bożego 
POLSKA SKŁADNICA  GALANTERYJNA 
FRANCISZEK FRLICZKA 

WILNO, ZAMKOWA 9. 
organizuje sprzedaż wsdług poniższego cennika: 

Garnitury ślizgawkowe z 3 części 
Błuzki damskie wełniane 
Swetry damskie wełniane 
Garsonki damskie 
Pończochy damskie jedwabne 
Pończochy damskie tildecos 
Pończochy damskie przędzowe 
Pończochy damskie wełniane 
Rękawiczki damskie wełniane 
Apaszki i szale damskie wełniane 
Apaszki i szale damskie jedwabne 
Reformy damskie jedwabne 
Reformy damskie bajowe 
Reformy damskie czysto wełniane 
Bielizna zdrowia damska „Bellforma* 
Koszulki damskie dzienne 
Kombinacje damskie 
Torebki damskie skórzane i 
Chusteczki damskie do nosa 
Korale, naszyjniki 
Kołnierzyki damskie modne 
Parasolki damskie 
Pończochy dziecinne 
Rękawiczki dziecinne 
Kombinacje dziecinne 
Kaftaniki dziecinne 
Rejtuzy i sweterki dziecinne 
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jedwabne 

Niedźwiadki dziecięce wełniane z 4 części 

SENKNIK 

    

od 15 zł. Garnitury tren. impregnowane, narciarskie od 13 zi. 
od 6 zł. Skarpetki, rękawiczki, czapki narciarskie od 2 zł. 
od 10 zł. Kołnierze męskie sztywne od 0,55 
ód 19 zł: Krawaty męskie od 0,40 
od 2,50 Koszule męskie dzienne i nocne od 4,50 
od 1 zł. Koszule męskie frakowe od 7 zł. 
od 0,95 Skarpetki męskie od 0.60 
od 2 zł. Pończochy sportowe od 1,50 
od 1,50 Szelki od 1 "70 
od 2 zł. Kalesony od 3,70 
od 4 zł. Chustki do nosa od 0,20 
od 2 zł. Rękawiczki wełniane od 1,80 
od 2,60 | Rękawiczki skórzane na podszewce od 425 
od 7,50 Szale wełniane oryg. Shavis Schweikerta od 2,70 
od 5 zł. Szale jedwabne białe od 
od 1,80 Bonjourki od 11,50 
od 8 zł. Pulowery i kamizelki od 7,50 
od 2,75 Gietry filcowe na zatrzasku od 220 
od 0,15 Plaszcze biurowe satynowe czarne od 6,90 
od 0,75 Portfele, portmonetki skórzane od 1 zł. 
od 1,20 Spinki do kołnierzy, mankietów i gorsu od 0,15 
od 3,50 Bielizna bajowa od- 3 zł. 
od 0,50 Bielizna wełnista od 3,90 
Gd: zł i Bielizna Jeagerowska od 6,80 
od 1,90 Kalesony czarne dla księży od 4 zł. 
od 1,90 Kamizelki dla księży czarne od 11,50 
od 4,50 Pończochy dla księży czarne od 1 zł. 
od 14 zł. Koloratki płócienne i impregnowane od 1,35 

i wiele innych nowinek z galanterji 

LECZ NA TEM NIE KONIEC! 

Bo ponadto na wszystkie towary udzielać się będzie do datkowego 100%, GWIAZDKOWEGO RABATU. 

  

Narodzenia. 
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Znowu Sprawa Spławu po Niemnie 
Kupcy angielscy chcą spławić drzewo do Kłajpedy. Stanowisko rządów 

Litewska „Elta* donosiła, że według 
komunikatu, ogłoszonego przez agencję 
Reutera 10 bm. brytyjski wiceminister 
spraw zagr. Eden, udzielając w Izbie 
Gmin odpowiedzi na zapytanie w spra- 
wie zamkniętej granicy polsko - litew- 
skiej, oświadczył, iż ponowne wysunięcie 
tej kwestji obecnie w Genewie nie przy 
niosłoby żadnej korzyści. Gdy jednak pe 
wne angielskie koła zainteresowane zwró 
ciły się niedawno do rządu brytyjskiego 
w sprawie przeszkód, jakie tworzy w ich 
interesach brak komunikacji między Ро!- 
ską a Litwą, przedstawicielom dyplonia- 
tycznym W. Brytanji w Warszawie i w 
Rydze, polecono poinformować się u 
rządów obu państw zainteresowanych, 
czy pragnęłyby one wznowić komunika- 
cję na pewnych warunkahc. 

Ze strony rządu litewskiego w odpo- 
wiedzi dano do zrozuimienia, że rząd ów 
jest zasadniczo przychylny tej propozy- 
cji. Obecnie wiceminister Eden oczekuje 
odpowiedzi z Warszawy. 

Elta dodaje, że w związku z tem 0- 
świadczeniem, wiceministra uzyskano z 
kół poinformowanych następujące wyjaś 
uienie: 

Niektóre firmy angielskie, nabywszy 
w Polsce imaterjał leśny, pragnęły spła- 
wić R Niemnem i REY się w tej 

  

„mierza mu przeszkadzać. 

litewskiego i polskiego 
sprawie do swego rządu, który wyjaśnie 
nie tej kwestji polecił przedstawicielowi 
swojemu w Kownie. Gdy ten ostatni 
zwrócił się do rządu litewskiego, otrzy- 
mał odpowiedź, że Litwa nigdy nie sta- 
wiała przeszkód w spławianiu lasu w pe 
wnych okolicznościach i teraz nie za- 

W tym celu 
rząd litewski wydał w swoim czasie 
przepisy, w sprawie spławu, które, w ra 
zie potrzeby, mogłyby nawet być podda 
ne rewizji, jak to zaznaczył minister spr. 
zagr. Litwy, podczas rozważania kwestji 
tranzytu między Litwą a Polską na po - 
siedzeniu Rady L. N. 23 stycznia 1931 r. 
wyrażając niezgodę rządu litewskiego na 
tranzyt linjami kolejowemi, w sprawie 
spławu Niemnem,—Oświadczył on wów 
czas: „Kwestja tranzytowego spławu 
Nie anemź, jedyna, która budzi realne za 
interesowanie o charakterze gospodar- 
czym, a co do której iLtwa przyjęła for- 
maine zobowiązanie, uważana jest przez 
saiwą komisję niemal za rozstrzygniętą. 
Caikiem nieznaczna różnica zdań w spra 
wie zmiany fiisaków nie może w prakty- 
ce wywołać żadnych poważnych tr:tdne - 
ści, zwłaszcza, że rząd litewski nigdy nie 
odmawia polepszenia istniejącego stanu 
rzeczy, o ile tylke doświadczenie wykaże 
tego potrzebę. 

Współczesny savoir vivre nie Wymaga, 
abyś aranżował przyjęcie dla niespodziewanych gości, aie musisz ich przyjąć dobrym papierosem. 

Dłatego Kolekcja Papierosów Polskiego Moncpolu Tytunicwego 
winna się znajdować w każdym domu w pogotowiu 

ży w boju orężnym, broni swego sztan- 
daru do ostatniego tchu i 
ostatniej '. 

Nie zacietrzewienie, broń Boże, nie 
upór,są źródłem siły przekonań  „męż: 
tobrych zwyczajów akademickich” któ 
ry przecież do wszystkich zagadnien bę- 
dzie podchodził. 

„SAME SOA OCZEFSZ REGIO”. 
Bez gniewu, nie angażując się uczu- 

ciowo, nie naginając wyników badań do. 
swych pragnień, lub życzeń osób trze- 
cich, będzie taki mąż badał kwestje nau- 
kowe, pamiętając o jeszcze jednym na- 
kazie: 

ЗАага РИ 
Pane: 

Mąż dobrych zwyczajów - akademic- 
kich nie zlekceważy argumentów strony 
przeciwnej i zawsze będzie miał odwa- 
gę przyznać się do popełnianych błędów, 
jeżli te argumenty przekonają go. 

Od rozważań ogólnych przechodzi 
autor do spraw szczegółowych, przyta- 
czając przykłady, wzięte z życia codzien- 
nego i raz po raz potrącając o stosunki, 
panujące na naszym uniwersytecie. 

Książka proi. j. Wilczyńskiego ma 
ter zasadniczy i dlatego jej war- 

ść jest długotrwała. Powinna ona zna- 
ležė szerokie rozpowszechnienie przede- 

tkiem wśród naszej młodzieży aka- 
demickiej i stać się podstawą do szeregu 
dyskusyj na temat życia akademickiego i 
typu uczonego i studenta. Napisana 
przez prolesora uniwersytetu, staje się 
książka swego rodzaju wyznaniem wia- 
ry, co jeszcze zwiększa jej wartość. 

Sylwetka „męża dobrych zwyczajów 
akademickich*, zarysowana przez prof 
]. Wilczyńskiego, ujmuje swoją powagą 
i wielkiem wyrobieniem etycznem; ale 
jaki jest stosunek rzeczywistości do tego 
ideału, raz po raz napomyka sam autor, 
nie szczędząc zresztą i słów bardziej 
stanowczych. Obszerne ' uwagi o „fuk- 
sach“ na katedrach uniwersyteckich (do 

kropli krwi 

etiialtėTa 

   

  

    

tych „iuksow“, w myšl autora, naležy 
zaliczyć połowę profesorów naszego uni- 
wersytetu!) nasuwają smutne reileksje, 
wzmianka zaś o profesorach uniwersyte- 
tu, którzy nie posiadają nietylko habili- 
tacji i doktoratu, lecz i matury gimna- 
zjalnej, wprost przeraża. Autor, copraw - 
da, uspakaja: — „Takich podwójnie bez- 
maturowych profesorów mamy przecież 
liczbę bardzo nieznaczną i zjawisko to 
z całą pewnością można uznać za zupeł- 
nie przejściowe i wypadkowe”, — ale 
sam fakt istnienia takich profesorów jest 
niepokojący. 

Domyślamy się, na kogo wskazuje 
autor, wytykając brak nawet matur, — 
ale też i wyniki pracy tych profesorów 
są całkiem niedostrzegalne, zaś „mąż do- 
brych zwyczajów akademickich* jakoś u- 
nika ich towarzystwa. 

O ile rozważania, dotyczące profeso- 
rów uniwersytetu, znalazły w książce u- 
względnienie bardzo szerokie, o tyle sła- 
biej wypadł obraz życia studenckiego. 

Autor nie zarysował procesu pewne- 
go przeobrażania się wewnętrznego mio- 
dzieży, obcującej z „mężami dobrych 
zwyczajów akademickich", jak również 
nie zastanowił się obszerniej nad przy- 
czynami słabego odziaływania współcze- 

WYJAŚNIENIE MIN. SPR. ZAGR. 

W WARSZAWIE 

'w sprawie tej korespondent „Sło- 
wa“ zwrócii się do czynników miarodaj 
nych w Ministerstwie Spraw Zagranicz- 
nych z zapytaniem, jakie stanowisko za- 
jał rząd polski wobec rzekomego demar- 
che rządu Wielkiej Brytanji o spławie 
po Niemnie. 

W odpowiedzi oświadczeno, że nie 
byłu oficjalnego zapytania w tej sprawie 
ze stron, rządu angielskiego. Natomiast 
stanowisko rządu polskiego jest powsze- 
chnie znane.. Rząd polsk i uważa, że ia 
sprawa nie może być rozwiązana w dro 
dze jednostronnego rozstrzygnięcia, t. j. 
przez wydanie przez rząd litewski swoje- 
go regulaminu żeglugi po Niemnie. — 
Rząd polski jest zdania, że kwestję spła 
wt po Niemnie może rozstrzygnąć tylko 
wspólne zarządzenie polsko - litewskie, 
kturego tezy muszą być ustalone w dru- 
dze bezpośredniego porozumienia. 
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ilości tych mężów sprzyja Gwen 
że tylko chwilowemu) załamywaniu się 
naszych wyższych uczelni? 

Praca prof. J. Wilczyńskiego — pod- 
kreślamy jeszcze raz — zasługuje na u- 
wagę wszystkich ludzi, związanych . z 
uniwersytetem, lub interesujących się ży 
ciem uniwersyteckiem, a przedewszyst- 
kiem — młodzieży akademickiej. 

Praca ta jest ciekawa, pobudza do 
myślenia, napisana jest żywo i zajmują- 
co. Szkoda tylko, że widoczny pośpiech, 
z jakim ta „praca była pisana, nieco nad- 
wyrężył jej budowę. Wiele uwag, doży- 
czących drobiazgów obyczajowych, mo- 
znaby było wprost wyrzucić, wiele roz 
ważań streścić, Słuszne, lecz za obszer- 
ne narzekania na naszą obchodomaniję, 
dociekania, czy profesor uniwersytetu 
może uprawiać sport i flirtować (ze 
studentkami?), uzasadnienie, że i ow- 
szem — może, dopóki ma po temu chęć 
i zdolności, — wreszcie „odbronzawia- 
nie” Jędrzeja Śniadeckiego i t.p. — wszy 
stko to nie trzyma się mocno w ciekawe, 
książce. 

Rzetelną zdobyczą autora jest odtwo- 
rzenie postaci „męża dobrych zwycza- 
jów akademickich”, no i zasadniczy sto- 
sunek tego męża do zjawisk współczes- 

snych polskich uniwersytetów na mło- nego życia, ujęty w mało wyzyskanem 
dzież akademicką. S ..(. . Zdaniu o rekordach w dziedzinie ducha i 

Jest to jednak zagadnienie wielkie; sporcie. 
wagi. Uniwersytety powoli stają się ty!- 
ko dalszym ciągiem szkoły średniej, stu- 
denci, jak kiedyś określiłem, — ucznia- 
imi klasy dziewiątej, dziesiątej i t.d. 

Na niektórych wydziałach obecnie 
panują tak „sztubackie'* stosunki (profe- 
sorów do studentów, studentów do nau- 
ki), że człowiek dorosły nie mógłby w 
tej atmosferze dłużej wytrzymać. Схети 
tak się dzieje? Czy nieprzygotowana do 
studjów wyższych młodzież obniża po- 
ziom uniwersytetów, pociągając za sobą 
wdół „mężów dobrych zwyczajów aka- 
demickich*, czy też brak odpowiedniej 

— „Z akademickiego punktu widze- 
nia, sięganie po rekordy na polu sam*- 
kształcenia duchowego — dziś zupełnie 
upośledzone — będzie musiało być uzne- 
ne za bardziej wartościowe, aniżeli na 
polu sportowem, i wiele wdzięcznych 
zadań w tej dziedzinie młodzież ma prze! 
sobą”. 

A zatem: Mężowie dobrych zwyczaj x 
akademickich, sięgajcie po rekordy!... 

W nauce, tylko w nauce!.. 

W. Charkiewicz. 

= i
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Dzis 18 

Gracjana 
jutro 

į Memezjuszė 
® еасутовокарутомка ® 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

£ DNIA 19 GRUDNIA 
Cisnienie średnie: 766. 

Temperatura Średnia: 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: -- 1. 

Opad: 2,5 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek, potem wzrost ciśnie 1. 

Uwagi. drobny deszcz. 

PROGNOZA P.LM.-a 

na dzień dzisiejszy: 

iraglistym ranku, w cią 

e przejaśnienia. Nocą w 

i Polesiu słabe przymrozki. 
W dzień temperatura parę stopni powyżej 

zera. Umiarokwane wiatry zachodnie. 

Wschód słońca g. 7,17 

Zaciiód słońca g. 14,58 

   

2 

      

   

    

MIEJSKA 
— ZMIANY W KOMUNIKACJI AU- 

TOBUSOWEJ. 7 dniem 19 bm. trasa i roz- 
Klad linji Nr. 5 i 7 oraz rozkład: jazdy Nr. 

4 1 6 i trasa linji 3-ciej ulegną zmianie, 

jak następuje: 
Limja 3 (Cerkiew — Ryneczek): Auto- 

busy kursować będą do ul. Tramwajowej. 
Linja 4 (Plac Orzeszkowej — Jerozo- 

Hmka): Odjazd autobusu w dnie powszed- 

nie 2 Jerozolimki przesuwa się z godzin 
720 ma 7,15, a w dnie świąteczne z godz. 
10,30 na 10,25. 

Łimja 5 (ul. Królewska — ul. Krzywe 

Koło): Autobus kumsować będzie od rogu 

ułiey Zamkowej i Królewskiej do ul. Krzy- 
we Koło od godz. 7,40 do godz. 9,23, od g. 

14,25 do godz. 15,38 i od godz. 16,55 do 

godz. 19,38 w. odstępach 15-minutowych. 
'W miedziele i święta od godz. 10,50 do 

godz. 13,33 i od godz. 16,55 do: godz, 19,38 
w odstępach 15-minutowych. 

Limja 6 (Cerkiew — ul. Dobrej Rady): 
Autobus kursować będzie w dnie pow- 
szędnie od godz. 7,00 do godz. 9,43 co 15 
minut i od godz. 13,30 do godz. 21.58 co 
15 mimut. W niedziele i święta: od godz, 
10,00 do godz. 20,43 co 15 minut. 

Linja 7 (Ratusz — Wilcza Łapa) —- 
(Szpital Kolejowy) : Autobus kursować bę 
dzie od Ratusza do Wilczej Łapy. 

— SKŁEPY W DNIU DZISIEJSZYM. 
Dziś jako w ostatnią niedzielę przed świę- 
tami, sklepy w: mieście mogą być otwarte 
od godz. 1 pp. do 6 wiecz. 

— PODATEK LOKALOWY.— Wobec 
tego, że w dniu 15 bm, upłynął ulgowy ter 
min płatności czwartej raty podatku lo- 
kalowego, magistrat prześle do egzekucji 
skarbowej wykazy płatników, którzy nie 
uiścili wczas należności. 

— KINO MIEJSKIE. — ZASP. powia- 
domił magistrat, że kino miejskie będzie 
otwarte w pierwszej połowie stycznia. 

ZEBRANIE PRACOWNIKÓW 
MIEJSKICH. — Na onegdajszem zebraniu 
pracowników miejskich postanowiono sa- 
moopodatkować się ma rzecz bezrobotnych 
w zależności od wysokości poborów. 

—P ODMYTY CHODNIK. Na ul. Kal- 
waryjskiej, koło posesji mr. 4, 6 i 8 usunął 
się nasyp chodnikowy, wskutek czego pły- 
ty hetonowe zapadły się, uniemożliwiając 
komunikację. 

Magistrat ma. naprawić wyrwy. 
— KANALIZACJA NIA KALWARYJ- 

SKIEJ. — W związku z projektowanemi 
robotami na ul. Kalwaryjskiej, magistrat 
przystąpił już do zwózki potrzebnych ma- 
terjałów, układając je ma ul. Lwowskiej. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Wydziału Humanistycznego Uniwers 

etu Stefana Batorego. We wtorek 20 bm. > 
godz. 13 w Auli Kolumnowej odbędzie się pro 
mocja p. Wacławy Eydrygiewiczówny na sto- 
pień doktora filozofji. 

    

  
  

  

  

Hustowa i detal czna sprzedaż węgla i 
drzewa op:łowego „Centroapał" 

Zamkowa 18. Tel. 17-90. 

RADOŚĆ ŻYCIA 

traci wiele ludzi, których dręczą okropue 
bóle reumatyczne i nerwowe. Lecz nic- ma powodu do rozpaczy, "gdyž już wiel: 
cierpiących odzyskało swe zdrowie przy pomocy Fogalu. Tabletki Togai zwalcz 
ja te niedomagania, Togal- 
nagromadzanie się kwasu 
Nieszkodliwy dła serca, 
nych organów. 
kich aptekach. 

    

moczowego, 
żołądka i in- 

Do nabycia we wszyst: 
W. ZAP: 6. 

    

FĘ Wełny paltowe gładkie i przerat : 
NR Wełny koronkowe w modnych kolorach 
ją Flanelety deseniowe na szlafroki 

| Koszulki męskie z wielbłądziej wełny 

Kaftany męskie trykotowe ciepłe 

Kalesony męskie trykotowe ciepłe 

Krawaty w bogatym wyborze 

: Chusteczki biaie damskie 15 tuzina 

OKRYCIA ZIMOWE Z RABATEM i0% 
Śniegowce i kalosze po cenach fabrycznych 

Magazyn otwarty dziś od l-ej do 6-ej P..p 
b 

  

  

  

  

     

5WIAZDKA DLA WSZYST 
PO OKAZYJNYCH CENACH: 

j Sweterki trykotowe dziecięce w kol. grana". 

|| Łóżka metalowe „i-my Januszkiewicz* po cenach fabrycznych 

POZATEM WSZYSTKIE DZIAŁY BOGATO ZAOPATRZONE 
Wysyłamy podarki do Rosji (ZSRR). 

|BRACiA JABŁKOWSCY Sp. akc. 
WILNO, — MICKIEWICZA 18. 

   
AKADEMICKA 

Zebranie Podsekcji Szpitalnej Sodalicii 
Marjańskiej Akademiczek USB odbędzie się dn. 
19 grudnia br. o godz. 12 w „Ognisku* sodali- 
c; jnem. Obecność członków konieczna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

—Dyrekcja gimnazjum im. ]. Lelewela, Ra- 
da Pedagogiczna, Bratnia Pomoc oraz Opieka 
Rodzicielska uprzejmie proszą p.p. absolwen- 
tów tego gimnazjuni i zaszczycenie swą obec- 
ścią „Opłatka” wigilijnego mającego się odbyć 
w lokalu gimnazjum dnia 22 grudnia o g. -Il 
rano. 

— Odczyt miec. Achmatowicza w Związku 
Kulturalno - Oświatowym Tatarów w Wilnie 
w domu nr. 5 przy zaułku św. Michalskim od 
będzie się 18 grudnia 1932 roku. в 

Odczyt mecenasa Aleksandra Achmatowicza 
,„,1300-na rocznica Śmierci Mahometa". 

Początek odczytu o godz. 18. Wstęp wolny 
i bezpłatny. 

— Z Czerwonego Krzyża. W dniu 16-ty 
odbyło się posiedzenie Zarządu  Wileńskie 
Okręgu — Oddziału Polskiego  Czerwonega 
Krzyża. - : 

Na posiedzeniu tem, między innemi, roz- 
o projekt preliminarza budżetowego 

933 całego Okręgu PCK., t. j. Oddzi 
owego 1 wszystkich Oddziałó 

towych na terenie Województw W 
i Nowogródzki - 

Rozpatrzony preliminarz, oparty na projc- 
kcie planu pracy, na rok przyszły uwzględnia 
głównie zadania P.C.K. z działu pogotowia 
nitarnego, a w szczególności wyróżnia szkol-- 
nie personelusanitarnego i tworzenie druży1 
ratowniczych P. C. K. 

iski Komitet do Zwalczania Raka za 
członków, że 
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zebranie 

grud 

spraw ę 
ia o go 18-ej w sali 
wództwa wileńskiego (uł 

Sekretarjat Okręgu POW na wi- 
ńską i nowogródzką prosi uprzejmie człon- 

ków o przybycie na posiedzenie zarządu POW 
w Wilnie dnia 28 grudnia o godz. 18 z nastę 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu poprzedniego ze- 
brania; 2) Ustalenie programu pracy na rok 
1933; 3) Sprawy finansowe Okręgu; 4) Orga- 
nizacja placówek na terenie Okręgu; 5) Spra- 
wa nadzwyczajnego zjazdu delegatów Okręgu; 
6) Woine wnioski; 

— Walne zebranie Związku Siużby Żeń- 
skiej w Wiinie. Walne zebranie Związku Służ- 
by Żeńskiej im. św Zyty odbyło się dnia 1 
m. r.b ‹ 15 w domu własnym przy Za- 
ułku Ka wskim Nr. 3. 

Przewodniczył ks. Dyr. Aleksander Mości- 
cki, jako Patron Związku, który w gorących 

i przekonywujących słowach zagaił zebranie 
nawołując do jedności i współpracy organiza- 
cyjnej zebranych. 

Następnie ks. Patron wyjaśnił punkty Sta 
tutu, dotyczące Walnego Zebrania. 

Sprawozdanie kasowe i z działalności za- 
rządu za rok ubiegły, fachowo i 
dokładnością, oraz jasnością złożyła dotych- 
czasowa prezeska p. Helena Syrwidówna. Spia 
wozdanie p. prezeski H. Syrwidówny walne 
zebranie przyjęło do wiadomości i zatwierdzilo. 

Do nowego zarządu zostały wybrane na- 
stępujące członkinie: prezeska p. Gronmann Zu- 
zanna, członkinie — Wojtowicz Tekla, Borkow- 
ska Helena, Żurawska Marja, Werbelówna Mo- 
nika, Wiszniewska Felicja, Jurczykówna Alek- 
sandra. 

Do Komisji Rewizyjnej p. Helena Syrwi- 
dówna, dotychczasowa prezeska, Tomkiewiczo 
wna Janina i Biwojn Zofja. 

Po uchwalenu regulaminu dia kasy na wy- 
padek śmierci i omówieniu innych spraw związ 
kowych, oraz zakomunikowaniu zebranym 
członkiniom, iż Msza święta za dusze zmar- 
łych członkiń odbyła się dnia 16 grudnia o go- 
dzinie 7 w kościele św. Ducha, ksiądz Patron 
A. Mościcki podziękował zebranym za zgodne 
wzorowe i parlamentarne zachowanie się pod- 
czas obrad, zamykając zebranie o godz. 20 
30 słowami „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus. = 

RÓŻNE 
— źwiedzanie prac w Bazylice wileńskiej. 

Oddział Wileński Polskiegoi Towarzystwa Kra 
joznawczego zawiadamia, że w niedzielę dnia 
18 grudnia o godz. 1 w południe odbędzie się 
3 wycieczka na teren prac konserwacyjnych w 
Bazylice. 

Punkt zborny przy dzwonnicy katedralnej. 
Wstęp dla członków Pol. Tow. Krajoznawcze 
go bezpłatny goście płacą 30 groszy. 

— Wybory w izbie Przemysłowo - Handlo 
wej w Wilnie, — Na ostatniem plenarnem ce 
braniu Izby Przemysłowo - Handlowej 14 gru 
dnia dokonana wyborów do zarządu Izby na 
miejsce ustępującego członka p. A. Frieda. Do 
zarządu wybrano inž. E. Kroszkina, dyrektora 
Banku Związków Kupców i Przemysłowców. 

— ŚWIĘTA W! PRZYTDTUŁKACH I O- 
CHRONKACH. — Z racji Świąt Bożego 
Narodzenią magistrat wyasygnuje odpo- 
wiednie sumy na urządzenie wigilji w о- 

chronkach i przytułkach miejskieh. 

— Podziękowanie. — Wydziai Wykonaw- 
czy Powiatowego Komitetu do Spraw Bezrob 
cia w Mołodecznie niniejszem składa serdecz 
wi, Czajewskiemu Janowi, Sznejderowi R., Bru 
dnemu |. i Kaduszynowi — właścicielom pie- 
karni z terenu m. Mołodeczna, którzy na ape! 
Komitetu oraz doceniając doniosłość zagadnie- 
nia łagodzenia skutków bezrobocia, tej: naszej 
największej w obecnych czasach bolączki przy 
szli ze skuteczną pomocą ofiarowując na Gkres 
4-miesięczny na posiedzeniu swem w dniu 8 
grudnia 1932 roku na ce Ipowyższy chleba niie 
sięcznie kg. 121. 

ai ii Ы НЦЕЛНИЦ 

Dr. med. EM. CHGLEM 
UROLOG 

chorcby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ui. Zawalna 18, (róg Żeligowskiego) tel, 383. 

Przyjęcia od 12 — 215 —7. 
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szer. 100 cm. — zł. 2.60-380 
szer. 130/140 cm. — zł. 6.00 
Szer. 140 cm. — zł. 7,00 
szer. 130 cm. od zł. 10,00 

od zł. 1,45 

==zł "310 
— 2 380 

— zł. 3,10 

— zł 3,30 
od zł. 1,30 
— zł 0,90 

. W tygodniu przedświątecznym do 8-ej   ez przerwy. 88 

į do najbliž 

z największą « 

SŁ O 

Samobėjstwe inž. Przygodzkiego BEL + 

KAZIMIERZ D 
opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich cier-ieniach 

zmarł w dniu 17 grudnia 1932 r. przeżywszy lat 57. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Słowiańska 2) w 

dniu 18 grudnia o godz. 6 po południu do kościoła Ostrobram- 

skiego. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione o godz. 9-tej 

WILNO. — Wczoraj popełnił samo- 
bójstwo długoletni kierownik wydziału 
budowlanego dyrekcji Robót Publicz- 
nych w Wilnie inż. August Przygodzki. 

Desperat strzelił sobie w głowę, co 
spowodowało natychmiastowy zgon. — 
Przyczyny, które skłoniły inż. Przygodz- 
kiego do roezpaczliwego kroku, nie są do 
siatecznie wyświetlone. Nie pozostawił 
om żadnego listu i nikomu nie zwierzał 
się ze swych projektów. 

Przed laty inż. Przygodzki stracii sy 
na, który zginął w pojedynku. Drugi syn 
— student, chory na grużlicę ciężko <- 
statnio zasłabł i przed paru dniami prze 
wieziony został do Zakopanego. 
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Wydatki związane z chorobą dzieci 
postawiły zmarłego w sytuacji nadwy- 
raz ciężkiej. 

Wczoraj rano o godzinie 8-ej, przed AR 
wyjściem z mieszkania (Bakszta 14) inż. 
Przygodzki udał się do swego pokoju i 
strzelił sóbie w skroń. 

Gdy wezwano pomoc lekarską, inż. : 
Przygodzki już nie żył. 

W chwilę potem przybyli na miejsce 
wypadku przedstawiciele władz w celu 
dokonania przewidzianych w takich wy- 
padkach czynności urzędowych. 

Niezależnie od tego w dyrekcji Robót 
Publicznych przeprowadzono lustracje“ 
biura, którego zmarły był kierownikiem. 

  

  

PRZECIW  OBSTRUKCJI, 
używaj irac. herbatę THE CHAMBARD 

hemoroidom i materji, — 

Czy 

złej przemianie 

Ułatwia odciekanie żółci i 

ści organizm. Żądać wyrobu francuskiego. 

TEATR I MUŻYKA 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy Ja 
iny Kuliczyckiej. — Dziś teatr. Lutnia czynny 

dwukrotnie. Po południu o godz. 4-ej i 
orem o godz. 8,15 ukaże się po cenach 

iżonych wspaniale wystawiona i melodyjna 
operetka Kalmana „Fijołek z Montmartreu' — 
Ко!е tytułową kreuje znakomita artystka Jani- 
na Kulcz której piękny głos i niezrówna 
na 

   

  

a 

gra porywają słuchaczy. 

agnąc uprzystępnić poznanie tej opereiki 

    

     zostały zniżone. 

szą premjera. — Przygotowania 
aj zej premjery, którą będzie wesoła 

operetka Kollo „Lady Chic* zbliżają się ku koń 
cowi. Świetna ta operetka, urozmaicona produk 
cjami baletowemi i rewjowemi, ukaże się we 
środę 21 bm. w reżyserji M. Tatrzańskiego. 

— Teatr Wielki na Pohulance. Popoiudniow 
ka „Szwejka”*, — Dziś w niedzielę 18 bm. © 
godz. 4 po poł. jedyne przedstawienie popo! i- 

owe „Artystycznego Tournee'* z dyr. L. 
zarnowskim i Ł. Wyrwiczem na czele. Gra- 

na będzie znakomita sztuka Haseka „Dzielny 
wojak Szwejk”. 

—rożegnalne 

a 

    

  

przedstawienie _ „Dzielnego 
- wojaka Szwejka”. — Dziś 18 bm. o godz. 8-ej 

wiecz. pożegnalne przedstawienie Artystyczne- 
go fournee, ktore po odniesionych sukcesach 
w Wilnie udaje się w dalszą wędrówkę. Kto 
nie widział jeszcze kapitalnych kreacyj L. Czir 
nowskiego (rola tytułowa) w „Dzielnym woja 
ku Szwejku* i świetnego, groteskowego 
„Dra Gruensteina* -— L. Wyrwicza, w otocze 
niu doskonałego zespołu z Milą Czajkowską i 
Marjanem Polińskim na czele powinien dziś ko 
niecznie pośpieszyć do teatru na Pohulance. 
na nieodwołalnie ostatnie przedstawienie „Dziel 
nego wojaka Szwejka”. 

— „Zygmunt August“ po raz ostatni uka- 
że się na scenie teatru Wielkiego w poniedzia- 
łek 19 bm. o godz. 8-ej. Ceny zniżone o 50 
proc. We wtorek i dni następnych — „Spia- 
wa Dreyfusa“. 

— Dziś bezpłatny poranek „Niebieskiego 
ptaka“ dia najbiedniejszych dzieci Wilna. 

'Droczny upominek dła prowincji. 
Będzie nim kapitalna sztuka Gabrjeli Zapol- 
skiej „Panna Maliczewska* z którą w dniu 2 
stycznia 1933 roku wyrusza stały teatr objazdo 
wy teatrów miejskich ZASP w Wilnie na arty 
styczne tournee po Wileńszczyźnie. 

— Zniżki do teatru muzycznego „Lutnia”*. 
ieatr muzyczny Lutnia przygotowuje now.- 
roczny upominek dla teatralnej publiczności wi 
leńskiej. Oto po ostatecznem skalkulowaniu 
budżetu postanowiono wydawać bloczki zniżko 
we do tego teatru dla wojska, urzędników pań 
stwowych, szkolnictwa, oraz pracowników in- 
stytuicyj prywatnych. 

W tym celu należy do kancelarji teatru nu 
zycznego Lutnia nadsyłać listy personelu, za- 
trudnionego w danej instytucji wzamian zaś 
wydane będą imienne bloczki zniżkowe waż 1e 
na wszystkie przedstawienia (premiery, dnie 
świąteczne) tego teatru od dn. I stycznia 1933 
roku. 

Kanceiarja teatru czynna od godz. 10—2 po 
„poł. 

— Audycja Polskiego Towarzystwa Muzyki 
Współczesnej, — Dzisiaj w niedzielę dnia 18 
grudnia rb. w lokalu Związku Literatów przy 
ul. Ostrobramskiej 9 odbędzie się audycja To 
warzystwa Muzyki Współczesnej przy współu- 
dziale p. p. Walentyny Czuchowskiej (śpiew), 
Adeli Bay (fortepian),S. Czosnowskiego (klar- 
net i T. Szeligowskiego (objaśnienia i akom 
panjament). W programie nieznane Wilnu u- 
twory Debussy'ego, Ravela, Skriabina, Medtne 
ra, Szymanowskiego i Perkowskiego. 

Niezmiernie ciekawy i urozmaicony pro- 
gram zainteresuje niewątpliwie szersze koła 
miłośników muzyki. Goście bardzo mile widzia 
ni. Początek punktualnie o godz. 8 wiecz. 

— Św. Stanisiaw Kostka. — Dzisiaj tj. w 
niedzielę dnia 18 grudnia o godz. 4 po połu- 
dniu w 7-klasowej szkole powsz. nr 17 (W. 
Pohulanka 18) będzie odegrana komedja w 3 
aktach p.t „Św. Stanisław  Kostka* (obrazek 
z życia szlacheckiego 16 wieku). Następnie 
popisy orkiestry i chóru szkolnego oraz wiele 
niespodzianek. Wstęp 15 groszy. 
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U dorastającej młodzieży, stosuje się rano 
szkłaneczkę naturalnej wody gorzkiej „Fra .- 
ciszka-Józeia i przy użyciu takowej, jej czy- 
szczące działanie na krew i naprawę  fukcji 
żołądka i kiszek u dziewcząt i chłopców, da- 
je zbawienny skutek. Żądać w aptekach i drog. 

СО GRAJĄ W KINACH: 

HELIOS — Dobranoc Wiedniu. 
CASINO — Biala odaliska. 
PAN — Blaski i cienie miłości.. 
HOLLYWOOD — „Wołga, Wołga”. 
STYLOWY — Droga olbrzymów. 
ŚWIATOWID — Halka i Białe cienie 
LUX — Jego maleńka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzione mieszkania. Nieznani 

sprawcy złamali kłódkę od strychu domu przy 
ul. Sierakowskiego nr 11 i skradli na szkodę 
'Tatowskiego Stefana bieliznę i inną gardezo- 
bę łącznej wartości 325 zł. 

Z niezamkniętego przedpokoju mieszkania 
przy ul. Piaski 9 skradziono Dukalskiemu An 
toniemu futro męskie, kryte ciemnem suknem 
na skórkach węgierskich, wartości 300 zł. 

PRZYCZYNY SAMOBÓJSTWA 
MOSKALOWA. — Przed paru dniami 
postrzelił się b. urzędnik monopolu spiry 
iusowego W. Moskalew (Legjonowa 52) 

Obecnie wyjaśniły się całkowicie po- 
wody, które skłoniły Mosklewa do zana 
chu na życie. 

Po otrzymaniu powiadomienia o 
zwolnieniu z posady  Moskalew znalazł 
się w podwójnie ciężkiej sytuacji, a w 
pierwszym rzędzie dlatego, że od koie- 
gów pożyczył w swoim czasie kilkaset 
zł. gotówką czy też w postaci żyra wek- 
slowego. 

Fakt wymówienia, pracyi w połącze- 
niu z niemożnością uregułowania zobo- 
wiązań wpłynęły tak dalece na Moska - 

Oświadczenie 
Od szeregu miesięcy coraz częstsze i gwił- 

towniejsze są napaści przeciwko mojej osobie 
umieszczane w „„Kurjerze Wileńsko-Nowogródz 
kim*. Artykuły i artykuliki, jakie mię doszły 
czy to przez oszczerstwo, czy to przez om 
narne kłamstwo, lub przekręcanie faktów, a 
ich tendencyjne przedstawianie, wszystkie mi 
ły na celu zniszczenie i zabicie mej czci. Autor 
tych nap: z początku ukrywał się, jak tygrys 
w afrykańskiej dżungli i stamtąd czyniąc 
pady, pod wał się w Kurjerze 
Nr. 165 „K. L“, w Kurjerze 

      

  

   

  

     
   

  

Wileūskim 
Wil.-Now.- „(i)“ 

albo ;,paraijanin“; lub wcale się nie podpisu- 
jac, ośmielony tem, że sądy doraźne stosowa- 
ne są za bandytyzm, godzący w fizyczne ży- 

    
cie człowiek: nie są stosowane za bandy- 
tyzm dziennikarski, godzący w cześć ludzką, 
oraz wiedząc, że art. 255 K.K. przewidujący za 
zniesławienie areszt do 2-ch lat, przez zasto- 
sowanie amnestji jest mniej groźny, ów oszczer 
czy autor, jak srogi tygrys wypadł z dżungii 
na plac otwarty i swe inwektywy umieszczo- 
ne w Kurjerze Wil. Now. z dnia 11 grudnia 
podpisał „i. Iwanowski*. Używając metody 
rzekomo podsłuchanych o mnie rozmów, a w 
rzeczywistości zrodzonych !i tylko w bujnej i 
chorej swej wyobraźni, K. Iwanowski z wście- 
kłością rozjuszonego tygrysa rzuca się na mnie 
aby mię poźreć. Lecz się zatrzymaj chwilecz- 
kę i posłuchaj: 

Dnia 8 grudnia Stanisław Jasimowicz po 
wielokrotuem  przeczytamu tresci i zasian“- 
wieniu się nad każdem siowem w  obecuości 
świadka, podpisał w dwóch egzemplarzach 
(trzeci niepodpisany zabrał sobie) oświadcze- 
nie następującej treści: 

„Podana w Nr. 93 Kurjera Wileńsko-No- 
wogródzkiego rozmowa moja z ks. Probo- 
szczem, co do swej treści i formy niezgodna 
jest z prawdą. Natomiast prawdą jest, że prze! 
10-ciu dniami po częściowem uregulowaniu na- 
ieżności za metrykę, proboszcz kazał zakrystja- 
nowi, u którego były obrączki, je oddać, pra- 
wdą również jest, że miejsce na cmentarzu 
dla zmarłego dziecka otrzymałem bezpłatnie." 
Stanisław Jasimowicz (podpisano) 8-XII 32 r.* 

K. Iwanowski słuchaj i zapamiętaj, że 
Polska nie jest dżunglą afrykańską i że w Pol 
sce tygrysy i inne dzikie bestje trzymane są 
za kratami: 

Nowogródek, dnia 12-XII 1932 r. 
(—) Ks. J. Weckiewicz. 

Dziekan i Proboszcz Nowogródzki 

  

    

„Din-Tojra"złod 

w dniu 19-go grudnia poczem 
Rosa. 

grążeni w nieutulonym żelu 

  

17 b. m. w wieku lat 

życzeń nieboszczyka 
w smutku 

O | 
W. KIEWLICZ i S-ka 

Wilno, Miekiewicza 19, tel. 1-46 
sprzedaż 

WĘGLA Seo 
KONCERNU GIESCHE sP. AKC. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach. 

DLA WYTWORNEJ” 
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PŁEU oeMURY 
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O powyższem powiadamiają krewnych i znajemych po- 

Żona, có 

| Ks. Aleksander D 
Dziekan, proboszcz w Bujwidzach 

podługich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sskramentami, zmsił dnia 

Pogrzeb odbędzie się w Bujwidzsch dniz 20 b. m., na który w myśl 
zaprasza Ks. Ks. Kolegów i znajomych, pcgrążcny 

ta
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   nastąpi pogrzeb na cmentarzu 
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   uiko 
76 — kapłaństwa 44. 

SIOSTRZEKIEC    
  

|5.p. Wiktor Godlewski] 
  

Dnia 16 grudnia rb. zgasł w Wilnie 

po długich i ciężkich cierpieniach opa- 

trzony św. Sakramentami Ś .p. Wikt r 

Godlewski — postać .znana w szerokich 
kołach społeczeństwa naszego. 

Ś. p. Godlewski pochodził ze sta1o- 

żytnej rodziny ziemiańskiej. Urodził się 

w roku 1860 w majątku Werdułe, ja<o 

syn sędziego Aleksandra Godlewskiego i 

Celiny z Raczkowskich. W roku 18%6 

rozpoczął on swoją pracę w Wileńskim 

Banku Ziemskim, którego przeszłość i 

tradycje znał dokładnie. Przetrwał w 

nim do końca życia swojego i zgasł ja 

ko urzędnik Banku najstarszy wiekiem i 

latami pracy, pozostawiając po sobie 

szczery żal tych wszystkich, co znając- 

«o bliżej, nie mogli nie ocenić Jego nie- 

złomnej zacności, znanej uczynności i 

wielkich zalet charakteru. Ożeniony 

Eugenją Koreywianką, pozostawił syna i 
dwie córki. 

N 

  

ziejska w biały dzień 
Krwawe zajście na ulicy Kolejowej 

WILNO . — Wczoraj w południe na ulicy 
Kolejowej koło posesji nr 2 liczni przechodnie 
byli świadkami jak jakichś trzech osobników 
uzbrojonych w. noże dopadło idącego w tym 
czasie chodnikiem średnich lat żyda i nim ten 
zdołał zorjentować się, otrzymał kilka strasz- 
nych ciosów w głowę i szyję. 

Napastnicy po dokonaniu zamachu monien- 
talnie rozbiegli się w różne strony, pozostawia 
jąc ociekającego krwią rannego na chodniku. 

Po ucieczce sprawców, ranny unikając po- 
mocy przygodnych widzów dowłókł się do naj 
bliższej dorożki i odjechał w kierunku ul. Szo 
репа, jak potem się okazało, do szpitala Ży- 
dowskiego. 

U wejścia do szpitala ranny stracił przy- 
tomność. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy, rannego 
przeniesiono do sali operacyjnej. Rany na szyi 
okazały się bardzo niebezpieczne. 

Wszczęte dochodzenie policyjne wyjaśniło, 
2е оЧага napadu był Chackiel Milsztejn, zawo 
dowy złodziej, zam. przy ul. Ponarskiej 43.— 

W wyniku dalszego śledztwa wyszły na 
jaw wszystkie okoliczności i powody zama- 
chu na jego życie. 

Między Milsztejnem, a jedną z band złodziej 
skich wynikł zatarg na tle podziału iupów. — 

Milszteją „pracujący* na własną rękę, sta- 
nowczo przeciwstawił się żądaniu podzia.u zy 
sków a gdy mu zagrożono zemstą, odważył 
się na krok nienotowany dotychczas w historji 
wileńskiego świata przestępczego: Zapowiedział 
bandzie, że pójdzie do policji i wszystkich 
„wsypie“. > 

Czyn Milsztejna był rozpatrywany onegdaj 
przez sąd złodziejski .t. zw. „din-tojrę', która 
wydała wyrok zaoczny ponieważ „oskarżony* 
nie zjawił się na wezwanie. 

Wiaśnie wczoraj w południe wyrok sądu 
został wykonany, lecz wypadek chciał, że Mil 

  

Nieszkodliwy, roślinny, nistłusty 
najlepszy z pndrów, to 

Puder Ahari 
o miłym, subtelzym zapschu, dosko- 
nale przylega, nie niszczy cery, nie 
zatyka por skóry, a nadaje jej matową 
delikatność i świeży młodzieńczy 

wysląd. 
maga CS duźego pudełka 2.50, małego 1.50, 

| 
lewa, że postanowił pozbawić się życia. 

Samobójca zaopatrzył się w broń u- 
rzędową, którą mu w chwilę po strzaie 
skradziono. Złodzieja rewoiweru dotych- 
czas nie ujawniono. 

Z POGRANICZA 

— ZBIEGOWIE. — Na odcinku Rados: 
kowicze ma teren polski zbiegło dwóch oby 
wateli sowieckich: Maksym Bajnakow i 
Andrzej Danilewicz, obaj z Mińska. 

— ROZMOWY Z LITWINAMI. Kon- 
fereucja graniczna polsko - litewska w 
sprawie przesunięcia wiech granicznych 
przez patrole litewskie, jaka odbyła się na 

odcinku Dziernowo (Łoździeje) doprow 
dziła do porozumienia. Litwini zgodzili się 

na ustawienie z powrotem przesuniętych 
wiech. 

  

   

    

sztejn uniknął śmierci. Wprawna ręka nożowni 
ka skierowała się ku arterji sennej na szyi, 
lecz w ostatniej chwili „operowany" skręcił 
głowę w bok i tem samem uniknął niechybnej 
śmierci. 

Po ustaleniu tych wszystkich okoliczności, 
policja zajęła się poszukiwaniem sprawców i 
już wieczorem wszyscy trzej napastnicy znale 
źli się w areszcie. Są to: Lejba Abramowicz 
(R. Śmigłego 23), Jankiel Szuster (Nowogródz 
ka 35) i Gryszka Szuijan (zauł, Krawiecki 
6). Ten ostatni jest — jak widać — specjalistą 

Technicy; i epidjaskep 
Odczyt inż. H. Wąsowicza w Stowarzy- 

szeniu Techników o ratowaniu Bazyliki wy 
znaczony był na sobotę dnia 17 grudnia 
godz. 20. Na kilka dni przed odczytem uka- 
zały się o nim komunikaty w pismach. Sto 
warzyszenie techników odczyt ten organi- 
zowało; stowarzyszenie techników prosiło 
inż, Wąsowicza specjalnie o wygłoszenie 
odczytu. Jasne jest, ż nowoczesne sposoby 
(umacniania fundamentów, i odwadniania 
gruntu interesują niezmiernie fachowców: 
techników. i inżynierów. IWięe ma prośbę 
ich, inżynier Wąsowicz, który wogóle naj. 
chętniej udziela informacyj 0 pracach 
przy Bazylice, pośpieszył z odczytem. Po- 
stawił tylko jeden' warunek: musi być e- 
pidiaskop. Odczyt bez obrazów, bez una- 
ocznienia na ekranie rysunków i wykre- 
sów, chybi celu. Mało jest mówić; trzeba 
polkazać, czego dokonano, trzeba całą pracę 
przedstawić w: sposób rzeczowy i Ścisły. 
Taki warunek zrozumiały jest dła laika. 
Cóż dopiero mówić o inżynierach i techni- 
kach, ludziach obliczeń i konkretu? Ludzie 
ci przywykli myśleć wykresami, rzutami i 
przekrojami. Zgodzili się oczywiście na 
warunek inżyniera Wąsowicza. 

O godzinie 20 min, 05 zaczęto w sali 
ustawiać epidiaskop. Umieszczono go na- 
przód w końcu sali, między oknami. Potem 
podsunięto ku środkowi, potem wyszyko- 
wamo na samym środku. Potem przecią- 
gnięto sznur, znaleziono kontakt elektry- 
czny, włączono. Zegar wskazywał 20 m. 20. 
MW! epidiaskopie zaplonęło Światlo. Więc 
podniesiono pokrywę, zujrzano do wnę- 
trza, pokręcono głową. Cości nie tak. Wy- 
łączono. Włączono. Byla już 20 m. 30. Zja- 
wit sie woźny, skręcił szuur od epidiasko- 
pu, zdjął instrument podstawy, zabrał 
pod pachę i poszedł. 

— Ozy nie będzie odczytu? Odczyt od- 
wełany ? й 

— Ależ nie. Przecie inżynier jest na 
sali. Jest. Był punktualnie o sodz, 20. 

— Więc dlaczego? 
— Epidiaskop zepsuty. Nie sprawdzo- 

no go przed odczytem. Ale odczyt będzie. 
Zaraz pośle się po inny do szkoły rzemieś| 
niczej. 

Na szczęście lokal Techników jest klu- 
bem. Są tam miękkie fotele, na stole leży 
Cyrulik, Świat, Mucha, Bocian... Można za 
bić czas oczekiwania przyjemną iekturą, 
Pozajmowano corychlej miejsca, rozchwy- 
tamo nieliczne gazety. Zapalono papierosy. 

   

  

  

  

    

od wykonywania wyroków złodziejskich, bo- 
wiem w każdej sprawie o „din-tojrę* nazwi- 
sko jego jest wymieniane. Szuijan przed para 
laty rozprawił się krwawo z pewnym złodzie- 
jem, co do którego były poszlaki, że zdradza 
towarzyszy. 

_ Odsiedział za to dłuższy czas, w więzie- 
niu. Po wyjściu jednak znowu wziął udział w 
samosądzie. 

Aresztowanych rzezimieszków osadzono w 
więzieniu do dalszego śledztwa. 
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żywa 
Karpie, 

Szczupaki 
1 inne 

Sandacze 
żywo mreżone 
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ceny rynkowe 

się napewno 
W oknie apteki przy poczcie widnieje 

następujące ogłoszenie: 

„Chcesz być czemś w świecie, 
To się ucz, 
Abyś nie zginął w. tlumie! 
Nauka to otęgi klucz! 
Wtem moc, kto więcej umie!* 
A pod wierszykiem dopisek: 
„Z każdego przedmiotu się napewno po 

prawisz, pobierając korepetycje u studen- 
tów USB. Bakszta 15“. 

Na Bakszcie, jak wiadomo,, znajduje 
się mensa akademicka wraz z rozmaitem: 
organizacjami studenckiemi. 

Się napewno wtem. A jeśli się nie na- 
pewno? Gamz pomade: bylebyś płacił le- 
guralnie za korepetycje, byleby ten biedny 
akademik miał z czego żyć. Byleby „społe- 
czeństwo" tygodnie dla niego urządzało 
p  Psiakrew, Obyście nędznie poginęli w 
tiumnie, studenci z Bakszty 15! 

Byla godzina 20 m. 45, Ten i ów bębnił w 
szyby, inni zaczęli gawedziė. Ten i ów 
grzecznie opuszczał salę. Służąca poniosła 
gdzieś talję kart. Zegar wskazywał godz. 
21. Przejrzałem w kolejce Świat i; Cyruli- 
ka, uśmiałem się. Potem zlekka ziewnąłem. 
Spojrzałem na zegarek: godz. 21 m. 2% Do- 
chodzi, znaczy się, wpół do dziesiątej, Cze- 
kamy, znaczy się, półtorej godzimy. 

— Gdzież epidiaskop? 
— Zaraz będzie. Już 'wiozą, 
Nie strzymalem. Wyszedłem. Właści- 

wie, inżynier Wąsowicz powinien był 'zro- 
bić od: godziny to samo. 
bić od godziny to samo. 

———o00— 
jw.
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ciii w | PAN“ | us BLASKI i CIENIE MIŁOŚCI 
Me šš “ 
В\цгг:..іпзіеііойъід 3 tel. sz => | Wielka 42, tel. 5-28 ORA PE A IEBRA KSC RA RIWIERZE 

ZEBRANE KOMITETU (PARA- Składy: bo znica własna, Kijowska 8, tel. 999 Przevyszna muzyka. Śpiew. Tsńce Hamor 

— PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE 
W ODDZIAŁACH ZWIĄZKU STRZE- 
LEOKIEGO W IPOW. GRODZIEŃSKIM. 
Oddziały Ziwiązku Strzeleckiego pow. gro- 
dzieńskiego otrzymały rozkaz zorganizo- 
wamią konkursów rolnych. (Przysyłanie 
zgłoszeń do Powiatowej Komendy referat > , 2 > 
Przysposobienia Rolniczego można z da. FJALNEGO W SŁONIMIE. W dniu 18 

15 stycznia 1933 m. bm. w RE plebamji za. Zamościu odbę- Dźwiękowe kiao 

ы E dzi zebra k tet rafjalnego, = R iet 

Ai js A ziaż. Kity, 4 Seyego Sas adne akc! ме Dom Handlowy "PAN" a święta 
pikos i ogródki z 5- -cioma odmianami aaa jas, i = 3 K. R Y M K I E w I c Z przy iezdża do Wi Ina 

  

  

  

  
  

    
  

  

  
  

  

  

  

     
   

  

  

warzyw i dla oddz. żeńskich: uprawa lnu в Wielka 42, tel. 528 
i Lodanių kę | on > komitetu parafjalnego znacznie się ożywi. Wilno, A. Mickiewicza 9 

Po otrzymaniu zgłoszeń będą wyzna- — POSIEDZENIE KOMITETU WIEL Poleca w wielkim wyborze kalosze: DZAIĘKONE KINO Dziś! Tajniki wschodnich haremów w przepysznych pałacach księcia Al-Hadiego 
czone przez ref. Przysposobienia Rolniecze- KIOH ROCZNIC SŁONIMSKICH. W związ DAMSKIE Е z 

go kursa, na tematy konkursowe. ku z przyjazdem: do Słonima p. dr. Walerja MĘSKIE 5 į AŻ EE odsłania rewelzcyjny tilm BIAŁA GBA LISKA 

- — Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dyrek- na Charkiewicza w dniu 18 bm. o godz. PANTOFLE gimnastyczne с TS W roli głównej najgroźniejszy konkurent Kiepury DON JOSE MOJIKA. Nad program niezwykts komedja 
cja Teatru Miejskiego im. Elizy Orzeszko- 18-tej odbędzie się zebranie Komitetu ob- SŁÓW Wielka 47, tel. 15-41 z udzizł<m FLIP i FLAP Początek o godz. 4, 6, Ai 10,20, w dnie świąt o godz. 2ej. Ceny od 25 gr 
wej postanowiła na czas przedświąteczny chodu 400-lecia nadania Słonimowi praw CHODNIKI 

znižyč ceny wstępu do minimum, magdeburskich, 300-lecia. śmierci Lwa Sa- w Sensscja na wiluo! nin , l UDA M o 2 KOKOSOWE i inne Dźwiękowe kino 2 
Wstęp na przedstawienia kosztuje od piehy i 150-lecia otwarcia kanału ks. O- WYCIERACZKI @6 rosyjskie śpiewy, chór kozaków 

30 gr. do 1,99 zł. gińskiego. Na posiedzeniu tem zostanie ROZMAITE HOLLYWGOD i tańce. — Reżyserje genjalnego 
Dziś, w niedzielę o godz. 4tej pp. po przedyskutowana sprawa wydawnictwa o Święteczny rabat ną wszystkie Mickiewicza” 22 55 W. Turżańskiego, twórcy 

raz ostatni w: b. sezonie „Noc Listopado- Słonimszczyźnie, oraz zostaną rozpatrzone towary tel. 15-28, K A у а 2 UŽ 

wa“ (fragmenty) i „Sędziowie" Wyspiań- inne, aktualne kwestje. = „Trojki* W. rol. gł. H. SZLETOW. Nad program dodatki dźwiękowe. Początek o godz. ś-ej 

skiego. — POŚWIĘCENIE LOKALU KOMU- 
owa o godz. 8,15 rewja „Gdzie NALNEJ TE OSZCZĘDNOŚCI. Dz A I ii Ž а Dzwiękowy Dziś! Wielki podwójny program! 1) Gigantyczny dźwiękowiec, który wzruszył 1 zadziwił Świat, Rewelacyjne arcydzieło 

djabel nie może... | siaj po zakończeniu obrad rady nadzorczej A GWIAZDKE! Kino-Teatr egzotyczne BI ALE CIENIE Režyserji zuskomitego Van Dyke'e, twórcy „Czło- 
W próbach pod reżys. dyr. Krokowskie- Komunalnej Kasy Oszczędności w Słonimie 5 5 88 Taka i as S 

go znakomita 3-aktowa komedja E. Fo!- ks. dziekan Romuald Świrkowski dokonał Gra е 48 | WIATOWID" "gł. znakomity Monte Blue i Roquel Torres A X Przepięzne arje w wykonaniu 

desa pt.: „Žabka“. dn gsmachu PKO., na ktėrem byli | mūzyczna „CZa rny Maciuś "Mickiewicza 9. oraz 2) Nieśmiertelna opera Si. Moniuszki sy E. śś L. KIEPURY. Dla młodzieży dozwoł. 

— CZARNA KIAWIA LITERACKA. — obecni poza członkami rady i zarządu Ka- CENA 1 ZŁ. | 

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Litera sy, zaproszeni gości ze starostą Koślaczem | do n:bycia PO FZ Pp A ы KRA 

tury i Sztuki im. Elizy Orzeszkowej w Gro na czele. w Księgarni m, dtbklbzera 6 Wolfa + la DOD WYNAJĘCIA 

dnie, w dniu 19 grudnia br. o godz. 19,30 jj A EriertretraeeritereŚereeh UMEBLOWANY 

  

EE Teairu Miejskiego odbędzie się WEASNE WLOKNO,WLASNY CHLEB - : 
wawa 1 ka. nė 

W programie reforni red. Wasowskie. MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ | getai foragiinów, Plan, Fsbarmowj 
  

w mieszkaniu z wszel- 
kiemi wygodami. wiel-* 

  

  

  

    

        

  

  

  

  

   
  

  

  

    

  

  
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
      

  

  

  

  

    

  

    
      

  

  

  

  

   
      

  

    

  

ka 30 — 23. 

go pt.: „Kultura i Prasa". R: MIESZKANIE 
— SKUP PSZENICY POROŚNIĘTEJ. MMK we K. Dąbrowska pasi pė 
A: na mający się odbyć skup psze : (F-ma istnieje od r. 1874) aaa się dla lekarza, 

y porośniętej w miektórych punktach : adwokata —  wiado 
powiatu grodzieńskiego, ażeby w ten spo- Wiinc, Niemiecka 3, m. 11 mość u dozorcy: $- 

я е po 5 
sób przyjść z pomocą rolnikom, którzy ma- RSKI Jańska 11. 

ja pszenicę porośniętą i nie mogą ją zbyć, TURNIEJ BOKSE m — S 

a są wyzyskiwani przez poścednaków naj Bokserzy i ai 7 5 zą Od. SE M E B LI Mieszkanie 
Ya śred: zy i amatorzy boksu szemrzą o i SKŁAD R 2 pokoje z kuchnią de 

kropny sposób, przez co cierpi cały war- dawna na organizatorów, nie przejawiają- H WILENKIN i $-a e „wynajęcia. Dowizdzieć 
sztat rolny, i w celu poprawy cen na psze- cych zbyt wielkiej dozy energji i nie or- . l "się Białostocka 6 — 1 
nicę porośniętą — Okręgowe Towarzystwo ganizujących imprez. (Przeszkodą byl, przez Spółka z ogr. odp. codziennie od 3 popoł. 
Organizacji i Kólek Rolniczych w Grodnie pewien czas, remont lokalu Ośrodka. Te- Wlino, ul. Tatarska 20, do 4.30 

$ łącznie „z Wydziałem Powiatowym, w celu raz remont jest już zakończony, powiadają dom własny, Istnieje od 1843. -- ^ 

wystąpienia z odpowiednim memorjałem niecienpliwi, dlaczegóż więc nikt nie nie Jadalnie, sypialnie, salony, НОМО DL ZSB 
do odnośnych czynników urzędowych, w organizuje. 3 gabinety, łóżka niklowane i smochódć Р Rožinė 

sprawie zakupu pszenicy porošnietej po ce" Možemy pocieszyč mecierplimwych. We O 00! я, W DARE žiai] 
= wyższych, prosi, by Kółka Rolnicze czwartek turniej bokserskich drużyn po- i tp Gody ZGACZAIĆ ži anės Puelo wo 0" Do twieraj. 
ae e przyszły im z pomocą goń — ŻAKS. Ma być, nie znaczy to, bę- - e nich czasach wyprodu- R AGE i 

ni „e я ZF —- КЕ : = s T a R о paz psze dzie napewno, gdyż jak nas dochodzą kowanych i sprzedanych. Liczba ta jest naj- nik(-czka) z 2000 —- 
ы Ё’_Чо_з'ааад“-' z rolników, lepszej od słuchy — w Pogoni dało się zauważyć pe- 6 I t į Iepszym dowodem wysokiego gatunku I nie 3000 zł. — Konieczna 

Ema, — wńe przesilenie gabinetowe. Jeśli wybuch- alanterje pszy y go g = współpraca. — Oferty 

| Bźwiękowiec į | nie ono przed niedzielą, turniej nie będzie ais zawodności tych wozów. dla „K. K Ž 

|| Kino „POLDNIS" Pocztowa 4 jj się mógł odbyć, ` POTRZEBNE 
i z ! Miejmy nadzieję, žė iversje 0 przeši- ` 3 tys. dol. pod solidne 
į RE ach a na tle roz. ||| jenu nie odpowiadają prawdzie i we |,, ZD piękni, Po 
i piewanej stolicy naddunajskiej czwarte, zaimaugurujemy sezon bokserski е 29 Г4 powska 28. 

R Dawno czas. (t) Wilno — Wileńska 29. SW c m Sk: fa a = 1 0 PE ani 
Dwa serca biją KURŚ NARCIARSKI DLA PRAWNIKÓW Poleca nowości sezonowe aa od 

ż udziela rabatu świątecznego 
ora poszukiwała — ^ 

w walca takt Kierownictwo sportowe Klubu iPrawni- 
Eronomie Na ONE 

w rolach głównych: ków zorganizowało specjalny kurs narciar- 
ia. r е 

IRENA CARNERO, ski dla początkujących i sprawniejszych Doska ( = Fabryka: „Oświęcim * Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów ga Mino M Poste RE 
STEFAN LASKOWSKI narciarzy. Kurs ten rozpocznie się w dniu ams 6 ryzje Spółka Akcyjna, Oświęcim il. N_ 8121319. 
i WITOLO RYCHTER Jer Per tma Pai Et J. KŁÓSOWA D p Operetka wiedańska w języku | świąteczne. Kiss . Dyrekcja Kolonji 

alskim. Członkowie Klubu, nieposiadający włas- | gy tni acowniczka pierwszorzędnych RZEZ = Sua dla psychicznie chocych 

oz negO sprzętu, będą mogli korzystać z wypo- ai RE ASRR kai —z Biuro sprzedažy: WILNO, OSTROBRAMSKA 5. =— „JANIELISZKI“ 
życzalni narciarskiej, uruchomionej w ю- ód Kglkltońska Ne 5. Czesanie pań roz. przytmuje chorych — 

EST = kalu Klubu w porozumieniu z firmą „Cel“ | Р jaśnianie I farbowanie włosów. NOZ ——h OWOCOWE Cane wiza: 
Ф (Mickiewicza 13). : 

Kina ABO LL a" i Dla członków Klubu kurs ten prowadzo Poleca się łaskawej pamięci Szanown. Pań z asi AT "ea -- в PA S muse 6 I, : a 

Daminik 28. ||| ny bedzie bezpłatnie, udział sympatyków — — — — — — ь PR aaa aiGii POSACZĘ | SIORC- letonicznie — poczte 
ё KĄ, + RZ ‹ = Ji, krzyżowy, czny — ciepły — da 

||| mile widizany. sze = twin ZeidowiczZ : Poluknia, Nr. 1 „Jzsie- 

Wstęp od 49 gr. | Pierwsza zbiórka na kurs 18 bm. o 10 $,, S— ATA ERBAZI chor. skórne, wenery - Kupno PE is Kościuszki ze Zakretowa - liszki“, Dla nieramož- 

Dziśl Niezrównana mistrzyni ckrann_ ||| 79807 lokalu Klubu (Dąbrowskiego 5) (t) Łekarze czne, „sg m2Cz0- į SPRZEDAŽ -- MTESZKAŃNTE R ustępstwo do 25 

NYYYTYTYTWYWYWYWYYY* O K A Z Y JNI E 
dźwiękowego J Akis S SS wać # 5 poki jó Im -- - „od 9 do i od 5 @0 8 -. -— - —————— --sprzedajė prawie no poksjów ua Im 

Marlena Dietrich | POPIERA) PRZEMYSŁ DOMOWY, wieczorem. DO SPRZEDANIA toni 2 yk 19 piętrze z balkonem sło- JB ay 

RE GBIE flota zbiór OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. | ` ° Ог. Wolfson DOKTOR dochodowa kamieni - Wielka 30 - 23 Od 4 jemy”, e Ale boli OŚ 
ser x р ALE KONIECZNIE ca w centrum, skanali- —0. Sk 

Józefa Sternberga — KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! R GRANI TYMZNAKIEM weneryczne,  moczo - ТОМОМЙСТО Ма — са kwa _ войни! д0 мупа| ‹а Aka 5 czyć 
CEYYYTYTYYYYYYYTYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYTYY = FABRYCZNYM płciowe, _skórne. UL ku>'ece, weneryczne -- sarska 1 — 12. PTA NT NO as au AWO Z zd aczy! 

M W & Ё Wileńska 7, tel. 10-67.“ narządów * moczowych с „ Zakretowa 7 m, 6. znaczek pocztowy na* 

(kob Bla tzpieg) : WPIERSCIENIM aj'g — 1148 04 НЫа 04 0 I 2 0 E = 1 RE o „60 groszy. 

Rewelycyjny przebój wszeclsświatowy. oma Ów Zz TT -- ul. Mickiewicza 24. NAB Ę D Ę  brym stanie okazyjnie о] е & 

Е = p tel. 277. D'e M hał Raj оНАН S Wołam — KZP — jast sprze- 2 

B, E AS = S --možliwie dochodowy w dam. Nowogródzka 1, słoneczny, WYSOd - o pomoc dia rodziny 
były majster tirmy iot + dziei- nie umeblowany, z te- p, w opłakanym stanie 

: " | paweł Bure" || ZNAWCY  oezszowi se, że „MADŹDIA KAMCJATIĄ" | - weezzezzęanowaam ey Aniokol, wierzy me o а fonęe M Ofatna 2, zaajziona przez Wia- 
"KINO „PALACE | ky asi AT y WOODS: SĄ Lekcje niec, Pohulanka lub cen Pianino A <centynkę: Ojciec w 

oleca zegar i 
RZE i si 

Brzasak IK | srebro, Any or z wszelką z lirmy || CHARMAC Wilno, Mitosierna 6, ASS A gs „a koncertowe nowe do PO WYNAJĘCIA“ Taak (Gez bie: 
я | naprawę po cenach znacznie Jest najlepsza! = = uł dE przyjmę. sprzedania spiesznie — 1 2 lub 3 pokoje z lizny) — z pięciorgiem 

Dziś! | = har ted : Żądajcie wszędzie! Cena 5 groszy. u DZIELAM Oferty szczegółowe do Wielka EZ # używalnością kuchni. dziatek, Najsiarsza dzie- 

S. Swobodowa. Zdefiska | — — Ii Kanai a Biura. Reklaciętego —. лалааааыаланаайа ва wiinikiói eb TENS E СОЛа lai 
sama aj Roweński | POSH: kiemą 42 — O0rDaiska a Lokala A a dod WYBIERA MAR 

w po mt ramacie Świeży Bergeński" Środki odżywcze: 1 tel. 794 od 2 — 4 SZREDER А ozewiziwtwwzwy  BIOKOWA 114. roczne! Wielki brak bie- 

ĄBAJ B Rybi tran 39 Ovemaityna, /emait, po poł. _. pianino w dobrym sta- __ == — — — — — " lizny, ciepłego ubrania 

(Witaminowa czakolada zrybim tranem, cukierk! od kasziu Se "nie okazyjnie bardzo ta 3 k Od 1 stycznia 1933 r. i obuwia proszę dzieci 

krok Nd hańb” | we. wszystkich aptekach poleca skład :pteczny i perfumeryjny MŁOAŁAŁAŁAAKKŁAABABG nio do Sprzedania. — pok. mieszk. będą wolne mieszkania” w tym wieku o ofisro- 

gl <ładach aptecznych znane: POPIERAJCIE Oglądać od 11,30 do RE Savana 2 a = jezu NiE 15 R PZ: pn 2. 
AC ta 530— odami Mickiewi r 15 wynagrodz 

Młodzież na rozdrożach 83 środka od odcisków J. SZAMBEDAŁ w. Pohulanka 14 r el piękny widok. wiedzieć się ul. Tatar- mniejszą ofiarę złożoną 
R Jasna nr. 15, ska nr. 1 — 10 od 5— w Redakcji „Słowa* 

| \№5%ер 49 PN” Ek Arow. A. PAKA. | (vis avis Teatru Wielkiego) Egz. od roku 1901 a = oo 3 > 
% p : асс  ›‘еаасоеечьаравтьагьего 45 ШШИ_ S S г s ; A 

rupi "OW ЕСОИ pn LZ TTT" 222222 

    

    

  

      

      

Przedstawicielz: 
naszego wa 

w BARANOWICZACH 

jest p. $erafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 

filja Administracji 
Ё aa о Ceny najniższe Wykonanie sumienn 

pea" sę R at u į C į e zd ro w į e | Posiadamy również duży wybór kloszy do lamp ele- 

w godzinach 10 -14 oraz 18—20 ktrycznych oraz żarówki po cenach najtańszych. Ku 

< ais u, DZIŚ wstep od 75 gr. 
Film, w którym gra i špiewe po polsku laureatka wszechświa- 

DŹWIĘKOWE * towego konkursu piękności i łotogeniczności 

„ŚWIATOWID OLA OBARSKA 
4 

sono, PIEŠN NARODOW p. t. 
w rol. pszost, bohat. filmu „Precz z Mitošeią“ Andre Raanne 

i i Jack Trevor. 
"411 

Kto chce mieć dobry odbiornik radjowy 

dobre lub dobrze naprawione słuchawki, dobrze nała 
dowany lub naprawiony akumulator, niech zwróci się 

do firmy „OGNIWO”, w winie 
ul. Ś.to Jańska 9, tel. 16-06. 

Na składzie duży wyb. aparatów radjowych, słuchawek i głośaikó < 
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3 i Korzystajcie . 5 codziennie Najsłynniejsze światowe powagi Iekarskie stwierdziły, ze: chenki elektryczne, że'azka do prasowania grzejniki 

3 Na gwiazdke! zk Na gwiazdkę! 2 8 LO dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. do wody. NA RATY. „Oszczędność i wygoda* | 

ё m m 5 c od Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- = m czasza и w — 

Е ® => A i ё 2 : > : — ZZ 

: Ё FIRMA RADJOWA s>sLINMEIK* zę G % 2 a aj E T owad PRE RZA a Z A gonty e ri ar 
: py 3 i 

iP Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 Н ";‚‘іі;":‚""':{с'::шщ' ne Stynne od 50 lat w całym świecie 242WY. 
® 5 я 

; Konto czekowe P. K. O. 82157. „A UROD ZIOŁA ZGÓR HARCU D-raLAUERA WYCIERACZKI i druci 
в ё : POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 3% Ę są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję o": kokosowe i druciane 

8 3 kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- ganów trawienia, wzmacniają organizm * pobudzają zoetvt. в х 

ь = s-lampowy odbiornik radjowy, z lampami a REY I lasaż A: Zioła z gór Harcu Dra Lauera zostały naętadzóne na SZCZOTKI do użytku domowego i technicza. 

; is głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 8& :{„ЩЁЁС'УМЁ;Ё;)'_ЫЖЗЁГЁЗКЁУЁЁ"Ё;ШОЪ.Ё wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami izłot. a: lECE 

: ЁЁ i sprzętem autenowym EE według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, M aaa Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wielu P przenośne 

> › <5 łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków Зя ь ы 3 

: ‘ ы а wiaz | Korzystajcie a wiaz | JE do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- — Cera Yż pudeka 1.50 21, podwójne pudełko 2,50 zł. Najtaniej w irmi $. H. KULESZA 
2 8 i ę! z ok g e pa tyki racjonalnej. Sprzedaż w aptekach składach aptecznych. : 

2 B Ę " azji в Ё © Codziennie od g. 10—8. (W. Z. P. 48) Wilno, Zamkowa 3 telef. 1406 3 

: Б…………….& aa: Noon ie = vanai 
    

  

    
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. Drukarnia wydawnictwa „SŁOWAĆ ; Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

 


